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дИреКція ВИСтаВКИ:
ПрAт «гал-еКСПО»®

Україна, 79008, м. львів, вул. Винниченка, 30
тел.: (032) 2971369, 2970627, Факс: (032) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua, www.galexpo.com.ua

МіСце ПроВедення ВИСтаВКИ:
Львівський Палац мистецтв, вул. Коперника,17

органіЗатор ФорУМУ:
Прат «гал-еКСПО»®

(Україна, м. Львів)

ПартнерИ ВИСтаВКИ:

ПартнерИ ПроеКтУ:
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FORUM EXHIBITION:
«Gal-EXPO»® JSC 
(Ukraine, Lviv)

WITH ASSISTANCE OF:
Ministry of Health of Ukraine
Main department of Health of Lviv Regional State  
Administration

ORGANIZ�RS OF ATT�N�ANT �V�NTS: 

OFFICIAL PARTNER: 
«KRISTALL» Diamond factory

SILVER PARTNER: 
«STERLING» Jewelery brand

SECURITY IS PROVIDED BY: 
«TYTAN»  
Special Unit  
of State Security Service Department  
of MD MIA of Ukraine in Lviv region 

GENERAL TV-PARTNER:

FOTO-PARTNER:

EXHIBITION MANAGEMENT:
«Gal-еXPО»® JSC
30 Vynnychenko St., Lviv, UKRAINE, 79008
Phone: +38 (032) 2971369, 2970627, Fax: +380 (32) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua, www.galexpo.com.ua

EXHIBITION VENUE:
Lviv Palace of Arts, 17, Kopernik St.

FORUM ORGANIzER:
PJSC «Gal-EXPO»®

(Lviv, Ukraine)

EXHIBITION PARTNERS:PARTNERS::

PROJECT PARTNERS:PARTNERS:
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ПРОгРаМа РОБОтИ

17 Квітня 2018
10:00   Офіційне відкриття IX спеціалізованої виставки «Дентал-експо»
10:00 – 18:00 тренінги «Переговори з пацієнтом», «тренінг для керівників  
   клінік»

Організатор: Тренінг-центр «ЛІДЕР»
Місце проведення: конференц-зал №5 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

11:00 – 18:00 науково-практична конференція «Остеологічні аспекти в  
   пародонтології та  імплантології»

Організатор: «Національна спілка стоматологів України»
Місце проведення: конференц-зал №6 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

10:30 – 11:30 Презентація «MyDentistry – сучасне рішення в організації  
   стоматологічного прийому.
   Роль програмного забезпечення та аналітики в розвитку  
   стоматологічної клініки»

Організатор:  компанія «MyDentistry»
Місце проведення: конференц-зал №7 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

11:30 – 12:30 Семінар «імплантація за авторською технікою «All in one stage»
Організатор: некомерційний клуб стоматологів України,  
 лектор Юрій Дмитришин 
Місце проведення: конференц-зал №7 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

12:00  –  18:00 Конференція  «Що необхідно знати головному лікарю в умовах  
   реформи»

Організатор: Громадська організація «Платформа здоров’я»
Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

 12:30 – 13:30 Семінар «використання імплантологічної системи Iterum   Premium  
   Cone при реабілітації пацієнтів з повною адентією»

Організатор: компанія «ITERUM»
Місце проведення: конференц-зал №7 (ІІІ поверх),   
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

14:00 – 16:00 Семінар-лекція «нові матеріали від компанії GC: сімейство  
   композитів світлової полімеризації Essentia, універсальний адгезив  
   G-Premio BOND, композитний цемент для адгезивної фіксації  
   безметалевих ортопедичних конструкцій G-CEM LinkForce»

Організатор:  компанія GC
Місце проведення: конференц-зал №7 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)
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ПРОгРаМа РОБОтИ

16:00 – 16:30 Презентація «Можливості приладу для оцінки ступеня інтеграції   
   імплантату Anycheck від компанії Neobiotech co.,Ltd»

Організатор: компанія «Віола Медтехніка»
Місце проведення: конференц-зал №7 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

16:30 – 17:00 Презентація «Огляд хірургічних наборів та інструментів від     
   компанії Dental Studio»

Організатор:  компанія «Віола Медтехніка»
Місце проведення: конференц-зал №7 (ІІІ поверх),   

 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

18 Квітня 2018
10:00 – 18:30 науково-практична конференція «Планування, як комплексний  
   підхід у лікуванні в ортопедичній стоматології»

Організатор: Зуботехнічна лабораторія «Smile Energy»
Місце проведення: конференц-зал №6 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

10:00 – 13:30 Семінар «Стоматологічна практика від а до я» юридичний  
   практикум

Організатор: «Національна спілка стоматологів України»
Місце проведення: конференц-зал №5 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

11:00 – 12:00 Презентація «MyDentistry – сучасне рішення в організації   
   стоматологічного прийому.
   Роль програмного забезпечення та аналітики в розвитку  
   стоматологічної клініки»

Організатор: компанія «MyDentistry»
Місце проведення: конференц-зал №7 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

 12:15 – 13:30 Семінар «Ортодонтична підготовка перед протезуванням на  
   імплантах»

Організатор: некомерційний клуб стоматологів України,  
 лектор  Віра Березюк
Місце проведення: конференц-зал №7 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

14:00 – 18:30 Практичний майстер-клас «імплантація. від  теорії до практики»
Організатор:  компанія «У-імпл»
Місце проведення: конференц-зал №5 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)
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ПРОгРаМа РОБОтИ

14:00  –  16:00 Семінар-лекція «нові матеріали від компанії GC: сімейство  
   композитів світлової полімеризації Essentia, універсальний адгезив  
   G-Premio BOND, композитний цемент для адгезивної фіксації  
   безметалевих ортопедичних конструкцій G-CEM LinkForce»

Організатор: компанія GC
Місце проведення: конференц-зал №7 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

16:00 – 18:00 Юридичні консультації: відкриття та діяльність стоматкабінетів  
   та стоматклінік (вимоги до приміщення,  обладнання, кваліфікаційні  
   вимоги, рентген в стоматології, оформлення ліцензії, внесення змін  
   до чинної ліцензії та інш.)

Організатор: Національна спілка  стоматологів України 
Місце проведення: конференц-зал №7 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

19 Квітня 2018
10:00 – 14:00 Майстер-клас «Металокераміка BAOT. Особливості роботи  
   з керамічною масою. техніка нанесення»

Організатор:  ОВ «ІЗІДЕНТ»
Місце проведення: конференц-зал №5 (ІІІ поверх),  
 Львівський  палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

10:00 – 14:00 Практичний майстер-клас «Демонстрація інструментальної обробки  
   кореневих каналів зубів різного ступеня складності інструментами  
   еЗ виробництва POLDENT»

Організатор: Компанія «Іводент»
Місце проведення: конференц-зал №6 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

10:00 – 12:00 Майстер-клас «естетика цільно-цирконієвих коронок з  барвниками  
   GC Luster Paste»

Організатор: Зуботехнічна лабораторія С.Грибовського
Місце проведення: конференц-зал №7 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)
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ПРОгРаМа РОБОтИ

17 Квітня 
10:00 – 13:0 тРеніг «ПеРегОвОРИ З ПаЦіЄнтаМИ»
   Спрямований для: лікарів-стоматологів, керівників стоматологічних  
   клінік, асистентів лікарів, приватних лікарів-стоматологів.
   в рамках тренінгу будуть розглянуті: 
   - Ключові правила переговорів з пацієнтом
   - Презентація послуги, способи переконання пацієнта
   - як пропонувати комплексні плани лікування
   - Робота з запереченнями: дорого, довго і т.п.
   - Розвиток лояльності: як зробити пацієнта постійним
   За допомогою тренінгу, Ви навчитеся бути переконливим і відпрацьовувати  
   заперечення пацієнта, пропонувати комплексні плани лікування та  
   вибудовувати довірчі відносини з пацієнтом.
13:00 – 13:30 Перерва
13:30 – 18:00 «тРенінг Для КеРівнИКів КлініК»
   Спрямований на керівників стоматологічних клінік, власників клінік,  
   приватних лікарів-стоматологів.
   в рамках тренінгу будуть розглянуті:
   - Психологія керівника
   - ефективне планування діяльності керівника
   - Делегування повноважень підлеглим
   - Мотивація персоналу клініки
   - Контроль та методи покарання персоналу
   - Управління конфліктами у клініці
   - ефективне прийняття рішень
   тренінг допоможе Вам розвинути навички ефективного керівника клініки,  
   підвищити рівень власної ефективності та стресостійкості, що значно  
   вплине на зростання доходу клініки.

Організатор: Тренінг-центр «ЛІДЕР»
Місце проведення:  конференц-зал №5 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)
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ПРОгРаМа РОБОтИ

17 Квітня
   науково-практична конференція
   «Остеологічні аспекти в пародонтології та  імплантології»
11:00 – 11:45 «Класифікація ортопедичних конструкцій з опорою на імплантати,  
   як основа показу для кісткової аугментації»

Доповідач: Угрин М.
11:45 – 12:30 «Остеологічні аспекти в пародонтології»

Доповідач: Штука О.
12:30 – 13:15 «Дефіцит тканин в роботі лікаря-імплантолога. Процес прийняття  
   рішень в клінічній практиці»

Доповідач: Горішник Ю.
13:15 – 14:00 Перерва
14:00 – 14:45 «Діагностичні аспекти при плануванні аугментації кісткової   
   тканини»

Доповідач: Шубенко Т.
14:45 – 15:30 «Периімплантит як наслідок  нелікованого пародонтиту»

Доповідач: Рижук Х.
15:30 – 16:15 «Підтримуюча терапія на етапах пародонтологічного лікування»

Доповідач: Бариляк А.
16:15 – 17:00 «Забезпечення умов для довготривалої функції імплантатів»

Доповідач: Глушко Н.
17:00 – 17:45 «Ортопедична реабілітація після аугментації»

Доповідач: Кузик Р.
17:45 – 18:00 Дискусія, закриття конференції    

Організатор:  

     

Місце проведення: конференц-зал №6 (ІІІ поверх),  
 Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)
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ПРОгРаМа РОБОтИ

18 Квітня
   Конференція
   «Dental Prosthetic Conference»
10.00 – 18.30 Планування та якість інформації як основа успішного  
   протезування
10.00 – 10.40 «необхідність планування в ортопедичній стоматології»

Сергій Грибовський Сертифікований лектор Straumann Lab Academy  
 (Швейцарія), сертифікований демонстратор компанії GC  
 Initial. 
 Пройшов більше 30-ти різноманітних практичних  
 курсів та майстер-класів від відомих техніків як в Україні,  
 так і закордоном. 
 Власник зуботехнічної лабораторії та  
 навчального центру Smile Energy, м. Львів

10.40 – 12.10 «Цифрова зуботехнічна лабораторія. 3D друк»
Федір Моісеєв Керівник CAD CAM центру  «Sтаханівець», м. Київ. 
 Інженер біологічного та медичного обладнання  
 Сертифікований консультант CAM програми Sum3D,  
 сертифікований фахівець MCP (Microsoft Certified  
 Professional), сервіс-інженер пічок Nabertherm та Dekema   
 сервіс-інженер CAD CAM фрезерів Imes-Icore, сервіс- 
 інженер 3D принтерів Formlabs

12.10 – 12.30 Перерва на каву

12.30 – 14.0 «Клінічна фотографія – нова філософія в діагностиці та  
   лікуванні»

Ярослав Соломійчук стоматолог-ортопед. м. Київ. Спеціалізується на  
 високо-естетичних роботах. Пріоритетний напрямок  
 в роботі – керамічні вініри, вініри без обробки, високо  
 естетичні коронки, естетичне протезування на  
 імплантатах, художні фотополімерні реставрації зубів.  
 Розробник сервісу для комунікації стоматологів ClinicCards

14.00 – 15.00 Перерва на обід
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ПРОгРаМа РОБОтИ

15.00 – 16.30 «Функціональне планування як основа успішного протезування з  
   довготривалою гарантією»

Антон Копейкін головний лікар та керівник Клініки реконструктивної  
 стоматології та імплантології «Dental Consilium Clinic», 
 м. Київ. 
 Специаліст в галузі діагностики та планування  
 реабілітації різної складності. 
 Експерт в галузі естетичного протезування на зубах та 
 імплантах. 
 
 Систематично бере участь у міжнародних конгресах та  
 симпозіумах.

16.30 – 16.45 Перерва на каву
16.45 – 18.15 «Цифрова імплантація. Протоколи та можливості. на прикладі  
   безкоштовної програми  планування ImplaStation»

Андрій Громов м. Одеса. Експерт в галузі стоматологічного обладнання.  
 Сертифікований інженер компанії Castellini, Planmeca,  
 Chirana Dental, Acteon Group, Planmed. 
 Дипломований інженер CNC систем. 
 Спеціаліст в галузі систем комп’ютерної навігації та  
 планування імплантації з хірургічними шаблонами. 
 Розробник безкоштовної програми планування імплантації  
 та створення хірургічних шаблонів ImplaStation

Організатор: Навчальний центр Smile Energy Academy організовує та  
 проводить теоретичні та практичні курси-лекції для  
 стоматологів та зубних техніків, які прагнуть  
 удосконалювати свої знання та навики в своїй професії. 
 З цією метою ми запрошуємо відомих та сертифікованих  
 лекторів як з України, так і закордону. За 2 роки роботи  
 нашого центру ми провели понад 1160 годин лекційних та  
 практичних годин, 49 навчальних програм, вручили близько  
 1120 сертифікатів. 
 Наш навчальний центр отримав сертифікацію компанії  
 Straumann (Швейцарія) з правом проведення навчальних  
 курсів по імплантах. Також ми тісно співпрацюємо з  
 представниками всесвітньо відомого виробника  
 стоматологічної продукції GC Corporation (Японія).
Контакти: м. Львів, вул. Пасічна 43, 
 тел.: 098 3556550, 063 3556550, 
 е-mail: smile.energy71@gmail.com
 https://www.facebook.com/SEandSEA
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вул, Естонська 1/5, оф.49,  
м. Київ, 03190, Україна
Тел.: (044) 3315036, 3601678
Тел./Факс: (044) 4672887
e-mail: office@costa.kiev.ua,  
           costaltd@ukr.net
www.costa.kiev.ua

COSTA

Широкий вибір витратних матеріалів для стоматологів та техніків провідних виробників світу. 
найкращИй вибір, найкращі ціни, гнучка система знижок, найкращі умови для співпраці.
Представник в Україні фірм:
 APOL (Франція) - Сучасний високоякісний відбитковий матеріал. надзвичайна точність 
відбитку, мінімальна усадка, справжня гідрофільність та простота використання роблять 
цей матеріал унікальним.
 EVE (німеччина) - Силіконові поліри різноманітних форм та абразивності для будь-яких 
матеріалів.
 ROEDER (німеччина) - Стоматологічні дзеркала, збільшуючи, звичайні та покращеної 
світло передачі. (багаторазового використання)
 SUNSHINE (німеччина) - Штрипси (натуральний корунд на гнучкій стальній основі).
 STODDARD (англія) - Щітки, крацовки, фільци та багато іншої продукції для стоматологів 
та техніків.
 Colibri (німеччина) - Широкий спектр пензлів для нанесення керамічної маси.
 AnGer (Польща) - різноманітні системи для моделювання реставрацій (широкий 
вибір лавсанових матриць та форм коронок, для швидкого та зручного моделювання 
реставрацій).
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EXHIBITORS

 Whole seller of materials for dentists and dental prothetists. Exclusive distributor of such well 
known companies as APOL, EVE, STODDARD, ROEDER, SUNSHINE, Colibri, & AnGer.

COSTA

Off. 49, 1/5 Estonian St., 
03190, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3315036, 3601678
Phone/Fax: +380 44 4672887
e-mail: office@costa.kiev.ua, 
           costaltd@ukr.net
www.costa.kiev.ua



18 Львів • Галицькі Експозиції • 2018 • Galician Exposition • Lvіv

28

УЧаСнИКИ вИСтавКИ

DENT LUX ОДеСа

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

оптовий і роздрібний продаж стоматологічної продукції від наших партнерів, фірм-
виробників: SOCO, Маni, NSK,

Dentsply, Kerr, BoraMed. алмазні бори, файли і ріммер. турбіни і мікромоторні 
наконечники. різноманітна продукція для стоматологів - від витратних матеріалів до 
кабінетного обладнання.
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EXHIBITORS

Wholesale and retail of products from our dental partner, producer firms: SOCO, Mani, 
NSK,

Dentsply, Kerr, BoraMed. Diamond boron, dossier and Rimmer. Steam and micromotor tips. 
A variety of products for dentists - from consumables to office equipment.

DENT LUX ODESSA

27 Marseilles Str., 
65086, Odessa, Ukraine
Phone: +380 97 6505556,
 +380 96 2898890,
 +380 95 3266717
e-mail: dent.lux@mail.ru
DentLux.com.ua
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Молода компанія з агресивним маркетингом,  індувіальним підходом  та ефективним 
менеджментом задовільнить Ваш попит, ознайомить з новинками стоматологічного 
ринку!!!

Стоматологічні матеріали, обладнання, інструменти та багато іншого провідних світових 
виробників: TOPDENTAL, W&H, Euronda,  Coltene/Whaledent,  Hygenic ,   Satelec Sas Acteon 
Group Division,  Tuttnauer Company Ltd., zhermack!!!

DENTER

м. Тернопіль, Україна
Тел.: (063) 1770730,
 (098) 3432303,
 (066) 7858200
e-mail: denter.ua@gmail.com
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JULIA-M
ФоП  МолчаноВа Ю. С.

м. Харків,  Україна
Тел.: (050) 4021997, 
 (067) 1102005
e-mail: Jsm2004@ukr.net

Стоматологічне та медичне обладнання, матеріали та інструментарій провідних світових 
виробників для стоматологічних клінік та зуботехнічних лабораторій.

Пропонує широкий асортимент сучасного стоматологічного обладнання, інструментів, 
витратних матеріалів та деззасобів провідних вітчизняних та зарубіжних виробників:

-Latus (Україна) – широкий спектр пломбувальних, ендодонтичних, профілактичних, 
ортопедичних та зуботехнічних матеріалів

- лізоформ (німеччина) – дезінфікуючі засоби високої якісті
- DiDent (Україна) – віск зуботехнічний  та інше.
гнучка система знижок та зручна система доставки замовлень, оптовий та роздрібний 

продаж.
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EXHIBITORS

Wholesale and retail of dental materials, equipment and instruments from leading foreign 
and domestic manufacturers for dental clinics. Full range of consumable dental materials, 
instruments and equipment from

world’s leading brands
- disinfecting and antiseptic agents from well-known manufacturers
 - prophylactic and hygienic agents for mouth cavity
- professional and well-developed customer service support department
Flexible prices, delivery.

JULIA-M
MOLCHANOVA Y.S.

Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 50 4021997,
 +380 67 1102005
e-mail: Jsm2004@ukr.net
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KAVO
ПредСтаВнИцтВо В УКраїні

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

Компанія KaVo є одним з найбільших виробників стоматологічного устаткування 
та інструментів. якість виробництва та традиції компанії йдуть попереду вже більше 
100 років. Присвяченість своїй роботі та клієнтам, та постійне прагнення досконалості 
дозволяє компанії виробляти найкращі в світі наконечники, турбіни та інше устаткування 
для стоматологів та зубних техніків.

Офіційні дилери компанії «КАВО» в Україні:
«InSpe»
Тел.: (032) 2403705
Факс: (032) 2948399

«Стома-Денталь Україна»
Тел.:  (044) 2233999
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One of the leading dental manufacturers, KaVo is known for producing premium dental 
equipment. Performance, quality and innovation are traditions that have kept KaVo at the forefront 
of the dental industry for more than 100 years. It’s our commitment to the dental professional 
and our passion for excellence that enables us to deliver the best dental handpieces, turbines, 
and other equipment to dentists and dental technicians worldwide.

26, L.Ukrayinky Boul.
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912
Fax: +380 44 2861003
e-mail: info.ua@kavokerr.com 

KAVO
REPRESENTATION IN UKRAINE

Official dealers of «KAVO» in Ukraine: 
«InSpe»
Phone: +380 (32) 2403705
Fax: +380 (32) 2948399

«Stoma Dental Ukraine»
Phone: +380 (44) 2233999
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KERR
ШВейцарія  
ПредСтаВнИцтВо В УКраїні

бульв. Л. Українки, 26, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (044) 2864912,
 (050) 4435700
Факс: (044) 2861003
e-mail: Kristina.Sokur@spofadental.com

Компанія має повний спектр стоматологічних матеріалів для протезування та 
терапевтичної стоматології: відбиткові матеріали, цементі для фіксації, матеріали для 
тимчасових коронок та мостів, нові реставраційні матеріали Verise Flow, Herculite XRV 
Ultra; лампи для світлополімеризації Demi; інструменти для реставрацій: Comporoller, 
Compothixo та ін..; полірувальні засоби: бори, диски, щіточки; позиціонуючи засоби для 
рентгенографічної плівки та датчиків.

Офіційні дилери компанії «KERR» в Україні:
«Укр-Медмаркет»
тел.: (044) 2387225 (або 26) 

«Юнідепот»
тел.: (050) 3381500

«ДентАум»
тел.: (044) 3609333
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Materials for therapeutic and orthopedic dentistry: impression materials, materials for 
temporary crowns and bridges, cements for temporary and final fixation, new filling materials 
Vertise Flow, Herculite XRV Ultra; curing lights Demi; instruments: Comporoller, Compothixo, 
OptiDam, SoftClamp, FixaFloss, OptiDisc, Cleanic, Optishine, Occlubrush etc.

KERR
SwITZ�RLAN� 
REPRESENTATION IN UKRAINE

26, L. Ukrayinky Blvd., 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912,
 +380 50 4435700
Fax: +380 44 2861003
e-mail: Kristina.Sokur@spofadental.com

Official dealers of «KERR» in Ukraine:
«UKR-MEDMARKET»
Phone: +380 44 2387225 (or 26)

«UNIDEPOT»
Phone: +380 50 3381500

«DentAum»
Phone: +380 44 3609333
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KERR ENDODONTICS
ПредСтаВнИцтВо В УКраїні

б-р. Л.Українки, 26,  
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (044) 2864912,
 (050) 4435700
Факс:  (044) 2861003
e-mail: kristina.sokur@kerrdental.com

Компанія-виробник матеріалів та устаткування для ендодонтії: системи для проходження 
і обтурації кореневих каналів, апексокатори, ендомотори, файли, гутаперчеві та бумажні 
штифти, інші матеріали та устаткування для проведення ендодонтичного лікування.

Офіційні дилери компанії «KERR ENDODONTICS» в Україні:
 «Юнідепот»
тел.: (050) 3381500

«ДентАум»
тел.: (044) 3609333
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Manufacturer of materials and equipment for endodontic procedures: systems for root canal 
preparation and obturation, apex locators, endo motors, files, guttapercha and paper points, 
other materials and equipment.

KERR ENDODONTICS

26, L.Ukrayinky Boul., 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912,
 +380 50 4435700
Fax: +380 44 2861003
e-mail: kristina.sokur@kerrdental.com

Official dealers of « KERR ENDODONTICS» in Ukraine:
«UNIDEPOT»
Phone: +380 50 3381500

«DentAum»
Phone: +380 44 3609333
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Компанія KING WEST MEDICAL працює на ринку продажу стоматологічних товарів з 
2012 року. основною метою компанії є забезпечення лікарів-стоматологів усіма необхідними 
матеріалами для роботи та спростити для клієнтів процес замовлення матеріалів завдяки 
досконалому сервісу KWM, широкому асортименту якісної продукції та професійному 
підході в роботі торгової команди та персоналу компанії. У портфелі KWM продукція 
таких брендів: WP Dental (німеччина), Ortho Classic (америка), Dochem (Китай), Batist 
(чехія), Selefa (Фінляндія), Evercare (Фінляндія), Saint-Gobain Formula GmbH ( німеччина) 
та інші.

 Ще однією сферою діяльності KWM є ексклюзивне якісне навчання в галузі медицини. 
для цього працює наВчалЬнИй центр King West Medical. тут відбуваються лекції, 
семінари та майстер-класи для лікарів-стоматологів, інтернів та студентів у галузях 
пародонтології, ендодонтії, ортопедії, імплантології, дитячої стоматології, гігієни порожнини 
рота, правових аспектах роботи стоматологів. Завдяки високому професійному рейтингу 
лекторів, з якими працює KWM, лікарі отримують унікальні знання у своїх напрямках.

KING WEST MEDICAL  (Кінг веСт МеДіКел)

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

Україна
Тел.: (099) 9129118,
 (063) 1777512
e-mail: support@mydentistry.co
www.mydentistry.co,
www.facebook.com/groups/mydentistry.co/
www.instagram.com/mydentistry.co

My Dentistry – це онлайн-сервіс розроблений міжнародною групою фахівців , який 
максимально оптимізовує адміністрування, менеджмент, внутрішню комунікацію клініки 
та ключовий аспект стоматології – взаємодію із кожним пацієнтом.

Переваги:
1) безпека даних
- всі дані зберігаються на захищених європейських серверах, щодня виконується 

резервна копія.
2) Комфорт:
- простий та зрозумілий інтерфейс для кожного користувача.
- MD працює на будь-якому пристрої, який має доступ до інтернету.
- 24/7 технічна підтримка кожного користувача.
- навчання вашого персоналу.
основні можливості для лікарів:
- зручна та оптимізована реєстратура, яка працює з будь-якої точки планети в реальному 

часі (можливість швидкого запису та одномоментного внесення пацієнтів у базу клініки)
- електронна база пацієнтів.
- sms – нагадування кожному пацієнту.
- складання плану лікування для пацієнта.
- історія відвідувань.
- доступ лікаря до сервісу з власного облікового запису.
- аналітика та звітність.
- детальна статистика лікарів.
- поширення маркетингових рішень серед власних пацієнтів.
для пацієнтів:
- власний месенджер для комунікації з клінікою та лікарем.
- інтерфейс пацієнта.
- можливість записатись на прийом онлайн та самостійно корегувати власну анкету в 

залежності від зміни соматичного стану.
- нагадування про прийом та листок призначень лікаря.
- перегляд плану лікування.
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My Dentistry is an online service developed by an international team of specialists for 
maximally optimize administration, management, clinical communication and the key aspect of 
dentistry – interaction with each patient.

Advantages:
1) Data security
- All data is stored on secured European servers and a daily backup is performed.
2) Comfort:
- A simple and intuitive interface for each user.
- MD works on any device that has Internet access.
- 24/7 technical support for each user.
- Training your staff.
Features for doctors:
- Comfortable and optimized reception that works from anywhere in the world in real
time.
- Electronic database of patients.
- sms – Reminder to each patient.
- Preparing a treatment plan for the patient.
- History of visits
- Every doctor log in from his own account
- Analytics and reporting.
- Detailed statistics of doctors.
- Creating marketing solutions and share among clinic patients.
For patients:
- Messenger for communication with clinic and doctors.
- User friendly patient interface.
- Online request for a reception to make a visit
- Correction of own health questionnaire

MY DENTISTRY
COmpANy

Ukraine
Phone: +380 99 9129118,
 +380 63 1777512
e-mail: support@mydentistry.co
www.mydentistry.co,
www.facebook.com/groups/mydentistry.co/ 
www.instagram.com/mydentistry.co
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SMILE ENERGY
ЗУботехнічна лабораторія  
та ФреЗернИй центр

вул. Голубця, 110,
м. Львів, 79038, Україна
Тел.: (068) 3556550
e-mail: smile.energy7@gmail.com
www.facebook.com/dentallabnumber1

Навчальний центр для зубних техніків та стоматологів
«Smile Energy Academy»
Україна, м.Львів, в.Пасічна,43
тел.: (063) 3556550
e-mail: smile.energy71@gmail.com

Сучасна зуботехнічна лабораторія «Smile Energy» заснована у 2006 році. на 
сьогоднішній день має в своєму штаті досвідчених техніків та сучасне обладнання. також 
має свій власний фрезерний центр (обладнання фірми zirkonzahn) для зубних техніків. 
Працює як зі стоматологами так і техніками по всій Україні. являється сертифікованою 
лабораторією «Straumann Lab Academy» та «GC Initial».

У 2016 р. заснований навчальний центр «Smile Energy Academy» для зубних техніків 
та стоматологів. на сьогоднішній день проведено чимало практичних курсів та лекцій як 
від українських так і від іноземних спеціалістів.
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The present-day dental laboratory «Smile Energy» was established in 2006. It has a staff 
of experienced technicians and advanced equipment for today. Also has its own milling center 
(equipment of zirkonzahn company) for dental technicians. Works both with dentists and dental 
technicians all over Ukraine. It is a certified laboratory of «Straumann Lab Academy» and «GC 
Initial».

The training center «Smile Energy Academy» was established for dental technicians and 
dentists in 2016. Many practical courses and lectures have been conducted from both Ukrainian 
and foreign specialists until today.

SMILE ENERGY
��NTAL LAbORATORy

110, Golubcja Str., 
79038, Lviv, Ukraine
Phone: +380 68 3556550
e-mail: smile.energy7@gmail.com
www.facebook.com/dentallabnumber1

Training center for dental technicians and dentists
«Smile Energy Academy»
43, Pasichna Str., Lviv, Ukraine
Phone: +380 63 3556550
e-mail: smile.energy71@gmail.com
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а Дент
оФіційнИй ПредСтаВнИК  
В УКраїні КоМПанія «арКона»

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

«арКона» це польська фармацевтична фірма, що швидко розвивається та 
спеціалізується на виробництві стоматологічних матеріалів.

Починаючи з 2003 року, ми є єдиним у Польщі виробником, що виготовляє композитні 
матеріали для лікування і реконструкції зубів. наші вироби є результатом співпраці високо 
кваліфікованих лікарів-стоматологів з видатними польськими хіміками.

Маємо власне виробниче підприємство з дослідницькою лабораторією в насутові поблизу 
любліна, свою дистрибуційну мережу, а також два постійних торгових представництва на 
території Європейського Союзу, та представництво в Україні.

Пропонуємо за доступними цінами препарати найвищої світової якості.
нашими композитами користуються лікарі-стоматологи у багатьох країнах світу.
При виготовленні використовуємо найновіші досягнення світової науки, створюючи 

при цьому оригінальні технологічні рішення.  Ми є авторами багатьох фармацевтичних 
патентів.

допомагаємо студентам медикам, молодим лікарям та вченим, створюючи нагороди, 
стипендії, збираємо матеріали для досліджень та наукових робіт.

Приймаємо участь у багатьох благодійних акціях, та є спонсорами важливих культурних 
подій.
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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.

��

EXHIBITORS

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
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БіОДент
ВИСтаВКа-Продаж, ФреЗернИй CAD/CAM центр

вул. Дегтярівська, 15, 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (050) 4104696,
 (067) 4436977,
 (093) 3343443
Тел./Факс: (044) 2235255, 2292678
e-mail: biodent2011@ukr.net
www.biodent.com.ua

Стоматологічне та медичне обладнання, матеріали та інструментарій провідних світових 
виробників для стоматологічних клінік та зуботехнічних лабораторій.

офіційний представник компаній DENTSPLY, DEGUDENT, MAILLEFER.
ексклюзивний представник з продажу інноваційної керамічної маси Duceram LOVE та безметалової  

кераміки Cercon ceram LOVE виробництва DEGUDENT – навчання, демонстрації, майстер-класи.
ексклюзивний представник в Україні:
- HTM – високоякісна натуральна екологічна гутаперча та абсорбційні піни з бавовни, стандартні, 

конусні, метричні, під ProTaper, для гарячого пломбування. Міжнародні стандарти. Зареєстровано 
в Україні.

- DELMA – великий вибір якісних наконечників: ключові та кнопкові турбіни - стандартні; 
ортопедичні; міні; хірургічні; з під світкою-генераторною та під Мультфлекс (сумісний з KaVo), 3х-4х 
точковий спрей; одноразові; мікромоторні наконечники; пневмомотори з зовнішньою та внутрішньою 
водою і підсвіткою, ендодонтичні та імлантологічні. Содоструменеві апарати. Повний асортимент 
картриджів та зап.частин. гарантія, ремонт, оптимальні ціни.  Сумісні з NSK. Сертифікати CE та 
ISO.

- BIODENT – високоякісні пензлі для моделювання кераміки.
також пропонуємо:
- MANI  - тільки оригінальні файли та бори;
- DENJOY – високоякісні інноваційні апекслокатори та ендомотори 2 в 1, пульптестери та фото 

полімеризатори;
- інтраоральні камери, п’єзоскейлери, фотополімеризатори, УЗ мийки, дистилятори, пакувальні 

машини та інше – великий вибір приладів для стоматологів;
- насадки для п’єзоскейлерів EMS, Woodpecker, Amdent, Satelec, DTE, Sirona, KaVo;
- Змішуючі насадки та диспенсери-пістолети міжнародного стандарту;
- Великий вибір полірувальних щіточок для стоматологів та зубних техніків;
- Штифти анкерні: титанові, сталеві, позолочені;
- Високоякісні мікроапплікатори, ендобокси, контейнери для валиків, підставки для борів, 

роторозширювачі, футляри для протезів та інші аксесуари;
- Широкий асортимент окклюдаторів, штифтів для розбірних моделей та інших зуботехнічних 

товарів.
наш фрезерний CAD / CAM центр пропонує широкий перелік послуг з виготовлення каркасів 

з оксиду цирконію. Ми застосовуємо лише оригінальні заготовки від DeguDent, фарбовані та 
нефарбовані. гарантуємо високу якість та оперативність. найкраща ціна, якість та програма акцій 
викличуть у Вас тільки позитивні емоції!

доставка по всій Україні! Запрошуємо до співробітництва регіональних постачальників.
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Dental and medical equipment, materials and instruments from world leading manufacturers 
for dental clinics and dental laboratories.

An official representative of DENTSPLY, DEGUDENT, MAILLEFER.
An exclusive sales representative of innovation ceramic mass Duceram LOVE and Cercon 

ceram LOVE made by DEGUDENT – training, workshops, master-classes.
Exclusive representative in Ukraine:
HTM – high quality natural ecological gutta-percha points and absorbent points based cotton, 

standard cone, metric, for ProTaper, for hot filling. Certifications CE and ISO. Registered in 
Ukraine.

DELMA – large selection of quality handpieces. Certifications CE and ISO.
BIODENT – high-quality brushes for ceramics modeling.
- MANI - only the original files and burs.
- DENJOY – high quality and innovative Apeks Lokators and Endomotor 2 in 1.
- Intraoral Cameras, Ultrasonic Scaler, LED Light Curing, Ultrasonic cleaners, Water Distiller, 

Sealing machine, etc. – a wide range of devices for dentists.
- Mixing tips and dispenser-guns of international standard.
- Wide range of polishing brashes for dentists and dental technicians.
- Screw Posts: titanium, steel, golden plated.
 Our milling CAD/CAM Centre offers a comprehensive range of manufacturing frames with 

zirconium oxide. We use only original piece (base, blank) from DeguDent, painted and unpainted. 
We guarantee high quality and efficiency. Best price, quality and program actions will cause 
you only positive emotions!

BIODENT
SALES OFFICE, CAD/CAM MILLING CENTRE

15, Degtyarivs’ka St., 
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 4104696,
 +380 67 4436977,
 +380 93 3343443
Phone/Fax: +380 44 2235255, 2292678
e-mail: biodent2011@ukr.net
www.biodent.com.ua
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БОЙКО е.в.
ФоП

Проспект Визволителів 3а, корпус 3, офіс 61, 
м. Київ, 02125, Україна
Тел.: (067) 7981741, 9293949, 
 (096) 7282524
e-mail: 20051771@mail.ru
www.vlada-dent.com

оптова та роздрібна торгівля стоматологічними матеріалами, обладнанням та 
інструментарієм провідних закордонних та вітчизняних виробників для стоматологічних 
клінік. офіційний представник виробника Fiomex (Польша ) – рукавички нітрилові та 
латексні, пакети та рулони для стерилізації, маски та інше.
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Wholesale and retail of dental materials, equipment and instruments from leading foreign 
and domestic manufacturers for dental clinics. 

An official representative of Fiomex (Poland) – gloves nitrile and latex, sterilization packets, 
masks, etc.

BOIKO е.V.

Off. 61, kor.3, 3a, Vuzvoliteliv Av.,
02125, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 7981741, 9293949,
 +380 96 7282524
e-mail: 20051771@mail.ru
www.vlada-dent.com
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веРШИна-Дент

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

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.



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2018 • Galician Exposition • Lvіv

20

EXHIBITORS

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

31 A, Volos’ka St., 
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4676908 (05, 06, 09)
Fax: +380 44 4676907
e-mail: vershina.dent@gmail.com
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віОла МеДтеХніКа
тЗоВ

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

Віола Медтехніка позиціонує себе на ринку України як виробник і як імпортер медичної 
техніки провідних світових виробників за виключними домовленостями.

- з компанією Philips по джерелам світла та світлотехнічної продукції, використованої 
як для виробництва, так і для продажу;

- з компанією Medicop по системам газозабезпечення клінік;
- з компанією PAX по операційним столам та світильникам;
- з компанією Dentsply по стоматологічним матеріалам і інструментам;
- а також Foshion, Saeshin, Micro NX, Ambulance, Shenruo, Neobiotech, Edenta, Alltion, 

Veksan, Lightech, лисма, Better4, Chrisal, InterSystems, Woodpecker.
наш відділ дентальних імплантатів надасть найкращі умови для співпраці та забезпечить 

вас всім необхідним обладнанням  та витратними матеріалами: фізіодиспенсер, 
п`єзохірургічні прилади, кутові накінечники, шовний матеріал, хірургічні бори, одяг, 
остеопластичний матеріал, дентальні імплантати, хірургічні інструменти.
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Viola Medtehnika has positioned itself in the market of Ukraine, as the manufacturer and the 
importer of medical equipment of leading world manufacturers of exclusive arrangements

- with Philips, light sources and lighting products used for production and for sales;
- with the company Medicop, gas supply systems for hospitals;
- with the company PAX, operating tables and lamps;
- with the company Dentsply, dental materials and instruments;
- as well as Foshion, Saeshin, Micro NX, Ambulance, Shenruo, Neobiotech, Edenta, Alltion, 

Veksan, Lightech, Lisma, Better4, Chrisal, InterSystems, Woodpecker.
Our dental implantology department can provide the best service and supply you all necessary 

equipments and expendables: implant engine, angled tips, suture, surgical drills, clothing, bone 
materials, dental implants, surgical instruments.

VIOLA MEDTECHNIKA JSC

15, Herojv Chornobyltsiv St.,
36039, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 569835, 
 +380 50 7690605
www.viola.net.ua,
www.viola.prom.ua – internet shop
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Компанія спеціалізується в сфері оптової та роздрібної торгівлі стоматологічної продукції, 
інструментів і обладнання. 

Ми пропонуємо величезний спектр якісної продукції українських та зарубіжних 
виробників. Компанія «Вітадент-медтехніка»  є ексклюзивним дестрібьютором на територіі 
України компаніі Mediclus. 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
тЗоВ

вул. Незалежної України, 76 А, 
м. Запоріжжя, 69035, Україна
Тел.: (066) 5835929,
 (061) 2332499,
 (061) 2332599
e-mail: stomatm@ukr.net
           stomat.vdm@gmail.com
www.vitadent-vdm.com.ua
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галДент
ВИдаВнИцтВо

вул. Пасічна, 36, 
м. Львів, 79038, Україна
Тел.: (032) 2712272, 2712022,
 (098) 5936577
e-mail: info@galdent.com.ua
www.galdent.com.ua

Видання та розміщення реклами в журналах: «новини стоматології», «імплантологія 
Пародонтологія остеологія», «Світ ортодонтії», «Профілактична та дитяча стоматологія», 
щорічнику «естетична стоматологія».

найкращі ціни та найширший асортимент книг на сайті www.galdent.com.ua
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Publishing and advertising in magazines: «Novyny stomatologii», «Implantology 
Periodontology Osteology», «Svit ortodontii», «Preventive and Pediatric Dentistry», yearbook 
«Esthetic dentistry» .

Best prices and the widest range of books online at www.galdent.com.ua

GALDENT
pUbLIShING

36, Pasichna St., 
79038, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2712272, 2712022,
 +380 98 5936577
e-mail: info@galdent.com.ua
www.galdent.com.ua
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ДентаКОМ
СПд ФоП СИдоренКо о.В.

вул. Предславинська, 39, офіс 224
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: (044) 5291012, 3313721
 (050) 3279932
Тел./Факс: (044) 5072365
e-mail: dentacom777@gmail.com 
www.denta.com.ua

гуртова та роздрібна торгівля стоматологічними матеріалами та обладнанням.
Матеріали та інструменти для ортодонтії фірми «HUBIT», Корея.
ексклюзивні прикраси на зуби фірми «PRODENT», німеччина.
оперативна доставка по Україні.
Юридичні послуги по створенню підприємств медичної галузі: допомога в підготовці 

документів для отримання ліцензії на медичну практику, консультації, подальший супровід, 
аудит медичного закладу щодо дотримання ліцензійних умов.

Працюючи з нами, Ви збережете свій час та кошти.
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Retail and wholesale trade of dental products and equipment.
Orthodontic products and instruments by «HUBIT», Korea.
Exclusive dental jewelry by «PRODENT GmbH», Germany.
Fast delivery across Ukraine.
Legal assist in establishment of medical enterprises: assist in documents preparation for 

licensing of medical praxis, consultations, further support, auditing of medical enterprises in 
compliance with the licensing conditions. We will help you at any phase and in most complicated 
cases.

Working with us, you will save your time and money.

DENTACOM

Off. 224, 39, Predslavyns’ka St.
03150, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5291012, 3313721
 +380 50 3279932
Phone/Fax: +380 44 5072365
e-mail: dentacom777@gmail.com
www.denta.com.ua
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галіт

вул. 15-го квітня, 6Є, 
с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711, Україна
Тел.: (0352) 433807, 434738, 434138
Факс: (0352) 430403
e-mail: office@galit.te.ua

 Виробництво та продаж стоматологічного обладнання. 
 Виробництво: стоматологічних установок «галлант», компресорів «торнадо» 

з комплектуючих DÜR DENTAL (німеччина), відсмоктуючих агрегатів і систем з 
комплектуючих DÜR DENTAL, мікроскопи стоматологічні «Prima»  від американського 
виробника – LABOMED.

 Продаж: стоматологічних крісел «TECNODENT» (італія), компресорів, відсмоктуючих 
систем, апаратів Vector, інтраоральних камер, радіовізіографів DÜR DENTAL (німеччина), 
компресорів еКоМ (Словаччина), наконечників та мікромоторів «Bien Air» (Швейцарія), 
інтраоральних, панорамних рентгенапаратів та стоматологічних наконеч-ників Yoshida 
(японія), автоклавів Melag (німеччина).
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Manufacture and sale of dental equipment.
 Manufacture: dental units «Gallant»; compressors «TORNADO» made of components 

of DÜR DENTAL (Germany) production; suction aggregates and suction systems made of 
components of DÜR DENTAL (Germany) production, dental microscopes «Prima» of american 
manufacturers – LABOMED.

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

GALIT

6E, 15 Kvitnya St., 
47711, v.Baikivtsi, Ternopil region, Ukraine
Phone: +380 352 433807, 434738, 434138
Fax: +380 352 430403
e-mail: office@galit.te.ua
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Дент-а-ПОРте гРУП

проспект Валерія Лобановського 119 Х
м. Київ, 03039, Україна
Тел.: (044) 4666086,
 (067) 4666086
e-mail: info@jetpik.com.ua
https://jetpik.com.ua

тоВ «дент-а-Порте грУП» – єдиний офіційний дистриб’ютор іригаторів та зубних 
центрів американського бренду Jetpik в Україні. 

Продукція компанії Jetpik розроблена в СШа і не має аналогів за своєю функціональністю. 
В іригаторах Jetpik  поєднана сила  струменя води та проникаючі здібності пульсуючої 
зубної нитки (флоса). Згідно досліджень, іригатори Jetpik, на 240 % ефективніше аналогів  
представлених на ринку. Зубні центри Jetpik додатково оснащені звуковою зубною щіткою, 
тому в поєднанні з іригатором,  дозволяють очищати до 99% бактеріального нальоту. 

Продукція Jetpik розробляється з урахуванням новітніх запатентованих технологій та 
останніх досягнень. Велика кількість користувачів Jetpik, по всьому світу, вже переконалися 
в ефективності використання наших іригаторів та зубних центрів. 

тоВ «дент-а-Порте грУП» займається роздрібною та оптовою торгівлею продукції  
Jetpik на території України, а також здійснює сервісну підтримку.

Офіційний дистриб’ютор JETPIK в УКРАЇНІ
ТОВ «ДЕНТ-А-ПОРТЕ»
тел.: (044) 4666086
 (067) 4666086
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«DENT-A-Porte GROUP» LTD is the only official distributor of irrigators of American brand 
Jetpik in Ukraine. 

The company’s products were developed in the US and have no analogues in functionality. 
Jetpik irrigators connect the power of water jets and  pulsating dental floss. According to 
research, Jetpik are 240% more effective than analogues on the market. Jetpik dental centers 
are additionally equipped with a sonic toothbrush, so in combination with an irrigator, they allow 
you to purify up to 99% of plaque. 

Jetpik products are developed with basis on new patented technologies and latest researches. 
A large number of Jetpik users around the world are already convinced of the effectiveness of 
the using our irrigators and dental centers. 

«DENT-A-Porte GROUP» LTD is engaged in retail and wholesale trade of Jetpik products 
on the territory of Ukraine and provides technical support.

DENT-A-PORTE GROUP

119H V. Lobanovskogo Ave.,
03039, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4666086,
 +380 67 4666086
e-mail: info@jetpik.com.ua
https://jetpik.com.ua

Official distributor JETPIK in UKRAINE
«DENT-A-Porte» LTD
Phone: +380 44 4666086
 +380 67 4666086
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Дентал-ДеПО ЗаПОРіЖЖя
тЗоВ

вул. Південноукраїнська, 19, кв.22, 
м. Запоріжжя, 69035, Україна
Тел.: (061) 2700888
Факс: (061) 2337599
e-mail: dentaldepo@rambler.ru

тоВ «дентал -депо Запорiжжя» пропонує широкий спектр найсучасніших високоякісних 
стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання, проводить консультації з їх 
використання, а також пропонує гнучку систему знижок.

Зручний варіант доставки продукції: по Запоріжжю та області – доставка в день 
замовлення, по Україні – відправка в день отримання замовлення.

дилерам пропонуються дуже вигідні умови для співпраці.
тоВ «дентал-депо Запорiжжя» є офіційним представником таких всесвітньовідомих 

компаній:
VOCO (німеччина) – композитні, прокладочні та склоіономерні матеріали;
тор – вироби для терапевтичної стоматологiї - матричнi та полiрувальнi системи.
Komet – це всесвітньо визнаний і найбільш всеосяжний бренд інноваційних і високоякісних 

стоматологічних обертових інструментів та інструментальних систем.
TehnoDent – наша продукція виготовлена з високоякісної сировини на сучасному 

устаткуванні для фармацевтичного виробництва із застосуванням оригінальних 
технологій:

- профілактичні матеріали;
- лікувальні матеріали;
- ендодонтіческіе матеріали;
- Вспомагательние матеріали;
Anis-Dent – штучні зуби «Anis» відрізняються строгим контролем якості, відповідає 

системи менеджменту якості ISO 13485 та має Європейський сертифікат CE.
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Dental-Depo zaporizhzhya, Ltd. Offers the wide spectrum of modern high-quality dental 
materials, instruments and equipment, holds consultations on its using, flexible discounts.

Comfortable and fast delivery variants. Profitable conditions for dealers.
Dental-Depot zaporizhzhya, Ltd. Is an official representative of such world-known companies 

as:
VOCO (Germany) – composite, liner and glasslonomer materials;
тор (Russia) – materials for restorative dentistry – matrix and polishing systems.

DENTAL-DEPO ZAPORIZHZHYA LTD

22, 19  Pivdennoukrayins’ka St., 
69035, Zaporizhzhya, Ukraine
Phone: +380 61 2700888
Fax: +380 61 2337599
e-mail: dentaldepo@rambler.ru
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Дентал ДеПО
тЗоВ

вул. Шашкевича, 3, 
м. Тернопіль, 46008, Україна
Тел.: (0352) 434074,
 (050) 5375688
Факс: (0352) 434075
e-mail: info@dentaldepo.com
www.dentaldepo.com

вул. Глибочицька, 40 У 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (044) 3506196
 (067) 3506196

гуртова та роздрібна торгівля продукцією фірм: Satelec Action group» (Франція); «W&H» 
(австрія); «de Gotzen S. r. l.» (італія); «Takara Belmont  Corp.» (японія); «Tau Steril», 
«Euronda», «Cattani S.p.a.» (італія); «Tuttnauer» (ізраїль), «Noritake» (японія).

ексклюзивний представник фірми «ROKO dental equipment» (Польща).
ексклюзивний представник європейського виробника медичного одягу та взуття фірми 

«ELDAN» (Польща).
 ексклюзивний представник британського виробника дезінфікуючих засобів «Topdental 

ltd»(Virofex®) (Великобританія).
ексклюзивний представник  фірми «Olident» (Польща).
ексклюзивний представник  фірми «OSSTEM Implant» (Південна Корея).
офіційний представник фірми «CHIROMEGA s.r.o.» (Словаччина).
офіційний представник фірми «Aesculap Chifa Sp.z.o.o.». 
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. 

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.

Introduces interest of next manufactures on the territory of  Ukraine: «W&H» (Austria),  
«Noritake» (Japan), also an exclusive distributor of next manufactures:  «ROKO dental 
equipment», «Topdental ltd» («Virofex®»), «Olident»,  «ELDAN» and «OSSTEM Implant». 

An official representative of : «Aesculap AG», «CHIROMEGA s.r.o», «RAY Co, Ltd».
Complex providing of equipment and materials for dental clinics, technical laboratories and 

castings workshops. Legal support of services in order to receive a licensing for medical practice, 
credit lines, warranty and post-warranty services. Organization and support of educational 
programs .

Complete accompaniment of your dental business.
Welcome to cooperate with favorable conditions for regional dealers.

DENTAL DEPO LTD

3, Shashkevycha St., 
46008, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 434074,
 +380 50 5375688
Fax: +380 352 434075
e-mail: info@dentaldepo.com
www.dentaldepo.com
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ДентСтал н
тоВ

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

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 N LLC

off.10, 39-B, Grigorenko Av., 
02140, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5858789,
 +380 96 6648071
e-mail: dentstal@ukr.net
www.dentstal.com
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Компанія «іВодент» працює на українському ринку з 1995 року, з моменту створення і по 
сьогоднішній день нашою спеціалізацією є продаж широкого спектру стоматологічного обладнання, 
інструментів та витратних матеріалів. Ми вивчаємо і аналізуємо роботу провідних світових виробників, 
і прикладаємо чимало зусиль для того, щоб стоматологічні клініки могли купити і впровадити у себе 
сучасні технології.

товариство «іВодент» є офіційним представником торгових марок: 
- Tokuyama Dental (японія)
- Seliga Microscopes (Польща)
- TAG Dental (ізраіль)
- Komet Brasseler (німеччина)
- Cerkamed (Польща)
- Poldent(Польща)
- Chirmed (Польща)
- Ekodent-X(Польща)
- Trident (італія)
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
TAG Dental – стоматологічний підрозділ новаторської компанії у сфері медичного та 

стоматологічного обладнання T.A.G Medical Products. Пропонуємо високоякісні продукти для 
імплантології, в тому числі зубні імплантати, супраструктури та інструменти. також представляємо 
синтетичний кістково-пластичний матеріал SyBone (Португалія).

Cerkamed – ендодонтичні матеріали та обладнання: для обробки, промивання кореневих каналів 
та лікування

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

Poldent – ендодонтичний інструментарій, обладнання та витратні матеріали  EndoStar
Chirmed – широкий асортимент хірургічного, стоматологічного та медичного інструментарію ручної 

роботи. Компанія має достатньо великий машинно-верстатний парк, що поєднує сучасні технології 
і точність кваліфікованої ручної праці

Ekodent-X – стоматологічні установки та обладнання
Trident – стоиатологічне рентгенівське та стерилізаційне обладнання

івОДент

вул. Курінного Чорноти, 2, 
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна
Тел.: (0342) 522644, 731470,
 (067) 3441020,
 (099) 1112132
Тел./Факс: (0342) 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: • Tokuyama Dental (Japan)
- Seliga Microscopes (Poland)
- TAG Dental (Israel)
- omet Brasseler (Germany)
- Cerkamed (Poland)
- Chirmed (Poland)
- Poldent  (Poland)
- Ekodent-X (Poland)
- Trident (Italy)
Our logo is «тHE BEST MATERIALS FOR DENTISTRY»:
Tokuyama Dental – VI and VII generation of adhesives systems; composite and prostetics 

m��������s
Seliga Microscopes –  dental and medical microscopes SmartOPTIC, PICO, magnifiers 

and optical equipment
TAG Dental – TAG Dental - dental division of the pioneering companies in the field
medical and dental equipment T.A.G Medical Products. Offers high-quality products implant 

dentistry, including dental implants, suprastructures and tools. Also present synthetic osteoplastic 
material SyBone (Portugal).

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

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

IVODENT LTD

2, Kurinnoho Chopnoty  St.,, 
76018, Ivano – Frankivsk, Ukraine
Phone: +380 342 522644, 342 731470,
 +380 67 3441020,
 +380 99 1112132
Phone/Fax: +380 342 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: однора-зові серветки для пацієнтів, 
накладки для підголовників, різноманітні хірургічні серветки придатні для автоклаву-вання, 
а також одноразові маски, дитячі зубні щітки, дитячі стоматологічні набори та цілу гамму 
інших цікавих аксесуарів для зручності роботи стоматолога та комфорту пацієнта.

ілтаМеД
КоМПанія, тЗоВ 
оФіційнИй ПредСтаВнИК ФірМИ  
THIENEL DENTAL (ніМеччИна) 

вул. Б. Хмельницького, 176, оф. 226
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: (032) 2421440
e-mail: iltamed@ukr.net
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інСтИтУт БіОМеДИЧнИХ теХнОлОгіЙ
тЗоВ

вул. Січових Стрільців, 8А, 
м. Тернопіль, 46001, Україна
Тел.: (0352) 434929, 434929,
 (067) 2086949
e-mail: tov.ibt@gmail.com
www.ibt.in.ua

тоВ «інститут біомедиччних технологій» виготовляє стоматологічні  біорезорбуючі 
ксеногенні мембрани з дерми, перикарда та очеревини свині (товщиною 0,3+0,1; 0,6+0,1; 
1,0+0,2 мм, розмірами 2х3 та 3х4 см.) 

Стоматологічні мембрани виготовлені за технологією кріоконсервування, ліофілізації 
і призначені як пластичний матеріал для тимчасового закриття ранових дефектів (шкіри, 
слизових оболонок тощо), та в якості ізолюючих мембран, що імплантуються людині, а 
також для заміщення дефектів тканин і їх укріплення.

2017 р. – впроваджено систему управління якістю та вироби медичного призначення 
сертифіковані на відповідність вимогам дСтУ ISO 13485:2005; EN ISO 13485:2012

Директор ТОВ «ІБТ»  (м. Тернопіль)
Бігуняк Володимир Васильович
м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців 8А 
тел.: (0352)  434929 

Офіційні дилери ТОВ «ІБТ»
представник в м. Черкаси
Краснокуцький Олександр Анатолійович
м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 94
тел.: (095) 6495633;
 (098) 1718525

представник в м. Кременець
Волков Роман Константинович
м. Кременець, вул. Шевченка, 103
тел.: (097) 7204614
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LLC «Institute of Biomedical Technologies” produces dental bioresorbent xenogenic 
membranes from  porcine derm, pericardium and peritoneum (thickness of 0.3+0.1; 0.6+0.1; 
1,0+0,2 mm, in sizes 2х3 and 3х4 cm.)

Dental membranes are based on the technology of cryopreservation, lyophilization and 
intended as a plastic material for the temporary closure of wound defects (skin, mucous 
membranes, etc.), and as insulating membranes implanted in human body, as well as for 
replacing tissue defects and strengthening them.

2017 – implemented quality management system; medical products certified to meet the 
requirements of DSTU ISO 13485: 2005; EN ISO 13485: 2012 

INSTITUTE OF BIOMEDICAL TECHNOLOGIES LTD

8A, Sichovukh Striltsiv St.,
46001, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 434929, 434929,
 +380 67 2086949
e-mail: tov.ibt@gmail.com
www.ibt.in.ua

Director of LLC «IBT» (Ternopil city)
Volodymyr V. Bygunyak
Ternopil, Sichovukh Striltsiv st.8A
Phone: +380 352 434929

Official dealers of LLC «IBT»
Representative in Cherkassy
Krasnokutsky Alexander Anatoliyovych
Cherkasy, Sviatotriitskaya st., 94
Phone: +380 95 6495633;
 +380 98 1718525

Representative in Kremenets city
Volkov Roman Konstantinovich
Kremenets, Shevchenka st., 103
Phone: +380 97 7204614
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ітеРУМ Дентал іМПлантС

Україна
Тел.: (050)3108895,
 (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: +380 50 3108895,
 +380 95 2716371
e-mail: iterum.info@gmail.com
www.iterum-dent.com
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«Квадро-М» здійснює гуртову та роздрібну торгівлю стоматологічним і медичним 
обладнанням та інструментами, витратними матеріалами та деззасобами. 

Продаж, монтаж, гарантійний  та післягарантійний сервіс стоматологічного 
обладнання.

- Стоматологічні матеріали: Heraus Kulzer, Megadenta, Septodont, Spofa, 3M ESPE, 
KERR, VOCO;

- Фотополімерні лампи «Woodpecker»;
- дезінфікуючі та антисептичні розчини  тМ «др.Шумахер», Durr;
- Стоматологічні установки «Granum»

КваДРО-М
ПрИВатне ПідПрИЄМСтВо

вул. Шопена, 10/2, 
м. Луцьк, 43025, Україна
Тел.: (0332) 726267
Тел./Факс: (0332) 724823
e-mail: kvadro2006@ukr.net
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КОМДент
тЗоВ (КолИШня ФірМа «СерВіС-центр» тоВ)

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

Поставка стоматологічного обладнання, забезпечення стоматологічних клінік і 
зуботехнічних лабораторій матеріалами та інструментом. 

діамантовий обертальний інструмент фірми «Intensiv SA» (Швейцарія).
Cвітлодіодні фотополімерні лампи та прилади для відбілювання «Bluedent» 

(болгарія).
Витратні матеріали: рукавички нітрилові і латексні, ватні валики, маски і ін.
Піскоструминні апарати для зуботехнічних та ливарних лабораторій «КоМдент» 

(Україна).
Програмне забезпечення для стоматології: арМ «денталіка».
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Delivery of dental equipment, providing of dental clinics and dental laboratories by materials 
and instrument.

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

KOMDENT LLC.
(FORMER SERVICE-CENTRE LTD.)

22-A, Frantsuzkyy Boulevard, 65058, Odesa, Ukraine
Phone: +380 50 3165104, +380 67 4810677
e-mail: sc.ltd.dental@gmail.com
Іnternet-shop: dentalshop.com.ua
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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.

КРИЖанОвСЬКа н.в.
ПрИВатнИй ПідПрИЄМецЬ

вул. Велика - Кільцева 4 Б, 
м. Київ, 03194, Україна
Тел.: (050) 9030405, 3852302,
 (067) 9030807
e-mail: Leonnat.dent@gmail.com
www.dentleo.kiev.ua
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КРіСтаР
грУПа КоМПаній

вул. Межигірська, 50, оф. 1, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел./Факс: (044) 5031111(12)
e-mail: info@kristar.ua
www.kristar.ua

група компаній «КріСтар» займається постачанням стоматологічної продукції з 1991 р. 
Працюють відділи роздрібної та гуртової торгівлі. на сайті функціонує інтернет-магазин. В 
більшості областей є власні регіональні філії або торгові представники. доставка продукції 
здійснюється по всій Україні протягом 1-2 діб. 

«КріСтар» є ексклюзивним представником таких виробників:
GC (японія) – фотополімерні реставраційні матеріали GRADIA DIRECT та G-AENIAL, 

склоіономерні цементи FUJI, кераміка INITIAL, відбиткові маси EXA, пластмаси, гіпси та 
формувальні маси;

DENTAID (іспанія) – лікувальні та профілактичні зубні пасти та ополіскувачі ротової 
порожнини, зубні та міжзубні щітки та інші засоби для догляду за порожниною рота;

B.J.M Laboratories (ізраїль) – фіксуючі цементи: постійні, тимчасові та для імплантатів, 
композити для формування кукси, дентальні адгезиви різних поколінь, система для обробки 
кераміки;

SILMET (ізраїль) – реставраційні та текучі композити світлового затвердіння, реставраційні 
та фіксуючі склоіономерні цементи;

VANNINI DENTAL INDUSTRY (італія) – а-силіконові, С-силіконові та альгінатні відбиткові 
маси;

SURE DENT (Корея) – гутаперчеві та паперові штифти, ретракційні нитки, препарати для 
обробки та лікування каналів;

DEN TAG (італія) – стоматологічні інструменти;
FFDM PNEUMAT (Франція) – торговельна марка THOMAS – ендодонтичні інструменти;
POLIDENT (Словения) - стоматологічні гіпси;
MEDIPAC (греція) – широкий асортимент шовних матеріалів: поліамід, шовк, поліпропілен 

та на основі полігліколевої кислоти;
AL DENTE (німечччина) – моделювальні, фрезерні, цервікальні, діагностичні, липкі, базисні, 

ливарні воски, воскові інзоми, ізоляційні рідини, окклюзійні спреї, компенсаційні лаки та інша 
зуботехнічна продукція;

CEDA PRESS (Сербія) - паперові серветки для застосування у стоматології та 
косметології; 

а також офіційним представником  3M (СШа) та EDENTA (Швейцарія).
новим досягненням компанії в 2017 році стало відкриття мультибрендового магазину 

медичного одягу, взуття та аксесуарів - «WHITE STUDIO». В магазині представлені відомі 
світові виробники, такі як PASTELLI (італія), CREACIONES Y CONFECCIONES S.A. (іспанія), 
DIVISION ANATOMICOS, S.L. (іспанія), GIBLOR’S S.r.l. (італія).
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KRISTAR
GROUp OF COmpANI�S

Off. 1, 50, Mezhygirs’ka St., 
04071, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5031111(12)
e-mail: info@kristar.ua
www.kristar.ua

KRISTAR Group of Companies has been operating as a distributor of dental products since 1991. 
Our retail and wholesale departments are available to render best services to the customers. On-
line store is operating on the WEB-site. KRISTAR Group of Companies has a network of affiliated 
companies and sales representatives in the majority of regions within Ukraine. Deliveries take only 
one or two days.

 KRISTAR deals with the following manufacturers on exclusive basis:
 GC (Japan) – light-cured restorative composites GRADIA DIRECT and G-AENIAL, glass-

ionomer cements FUJI, ceramic system INITIAL, impression materials EXA, dental resins, stones 
and investments;

 B.J.M Laboratories (Israel) – dental bonding systems of some last generations, fissure sealants, 
line of composite luting cements and other materials for orthopaedic and orthodontic use;

SILMET (Israel) – light-cured restorative and flowable composites, restorative and luting glass-
ionomer cements;

VANNINI DENTAL INDUSTRY (Italy) – range of impression and duplicating materials;
DENTAID (Spain) – mouthwashes and toothpastes;
DEN TAG (Italy) – dental instruments;
SURE-DENT (Korea) – gutta-percha points, absorbent paper points, retraction cords; root canal 

�����m��� m��������s; 
FFDM PNEUMAT (France) – THOMAS trade mark – endodontic instruments;
POLIDENT (Slovenia) - Dental plasters;
MEDIPAC (Greece) – wide range of sutures: polyamide, silk, polypropylene, polyglycolic acid;
AL DENTE (Germany) – modeling, milling, cervical, diagnostic, adhesive, basic, casting waxes, 

prefabricated wax pontics, insulating liquids, occlusal sprays, compensation varnishes and other 
dental products;

CEDA PRESS (Serbia) - paper bibs for use in dentistry and cosmetology;
KRISTAR Group of Companies is an official distributor of 3M (USA) and EDENTA 

(Switzerland).
Opening «WHITE STUDIO», a multibrand show room of medical clothes, shoes and accessories, 

was KRISTAR’s new accomplishment in 2017. The following world known manufactures as PASTELLI 
(Italy), CREACIONES Y CONFECCIONES S.A. (Spain), DIVISION ANATOMICOS, S.L. (Spain), 
GIBLOR’S S.r.l. (Italy) are presented in the shop.
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Проведення семінарів для стоматологів по комунікації з пацієнтами та по управлінню 
клінікою

УЧаСнИКИ вИСтавКИ

ліДеР
тренінг-центр

Тел.: (050) 0307111
 (068) 2464646
 (093) 5373906
e-mail: info@4leader.com.ua
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Компанія «Мед ексім» заснована в 2012 році.
головними принципами роботи компанії «Мед ексім» є: інноваційність, якість і надійність 

обладнання, що постачається і технологій, ефективність і комплексність в оснащенні 
медичних установ, постійний зв’язок з клієнтом і бездоганне гарантійне та післягарантійне 
обслуговування.

«Мед ексім» є представником ряду компаній зі світовим ім’ям: Esaote, Owandy, Medispeс, 
Asclepion Laser Suntem, Technologies, BeamMed, СIVCO. Компанія має розвинену мережу 
регіональних представництв в Україні та країнах ближнього зарубіжжя.

оперативність і терміни поставок гарантуються наявністю власних складських 
приміщень компанії.

8

УЧаСнИКИ вИСтавКИ

МеД еКСіМ

вул. Назарівська, 1
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: (044)  2344828
Факс: (044)  2343628
e-mail: medexim@medexim.ua
www.medexim.ua
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тоВ «МедМарКет рітейл грУП”, мережа магазинів «Медтехніка» по всій території України одного з найбіль-
ших імпортерів стоматологічного та зуботехнічного обладнання, витратних матеріалів для стоматологів і зубних 
техніків фірми «УКр-МедМарКет».

тільки у нас Ви зможете придбати ексклюзивні товари від всесвітньо відомих  виробників:
- PLANMECA OY (Фінляндія) – високотехнологічні дентальні та цифрові панорамні рентген апарати, 

стоматологічні установки Преміум класу, надшвидкий інтраоральний сканер для CAD / CAM систем, високоточний 
фрезерний верстат, високоякісний сканер для гіпсових моделей

- DIPLOMAT DENTAL (Словаччина) – серія простих і VIP ліній стоматологічних установок зі стаціонарним та 
навіс-ним блоком плювальниці, безмасляні компресори

- DENSIM OPTICS (Словаччина) – стоматологічні мікроскопи, наконечники і мікромотори
- ECOM (Словаччина) - безмаслянні компресори, відсмоктуючі помпи, мобільні аспіратори
- FONA Dental s.r.o.(Словаччина) – дентальні та цифрові панорамні рентген апарати, CAD / CAM система 

для лікаря-стоматолога зі сканером і фрезером, діодний лазер з 12-ма попередньо налаштованими програмами 
лікування

- AJAX (Kитай) - стоматологічні установки, визнані в 98 країнах світу, безмаслянні компресори
- EMS (Швейцария) – обладнання для професійної гігієни порожнини рота - ультразвукові апарати з 

оригінальною технологією  PIEzON, ручні профілактичні апарати AIR-FLOW, ультразвуковий апарат для 
хірургіі

- BIEN AіR (Швейцария) – інструменти для стоматологів і хірургів від самого крупного світового виробника
- BREDENT (німеччина) – обладнання для зуботехнічних лабораторій, дентальні імплантати та витратні 

матеріали для хірургів, фотодинамічна лазерна система HELBO
- TRUEWIN(Пакистан) – медичний інструментарій
- COWELLMEDI IMPLANT SISTEM (Південна Корея) – інноваційні імплантанти INNO, інструменти та витратні 

ма-теріали для стоматологів-хірургів та ортопедів
- Renfert (німеччина) – зуботехнічне обладнання та витратні матеріали
- Saint Gobain Formula GmbH (німеччина) – високоякісні гіпси 3-го, 4-го та 4+ класу для зуботехнічних 

робіт 
- TECNO-GAz (італія) – стерілізаційне обладнання
- ВИтяЗЬ (білорусь) – стерілізаційне обладнання
- 3М, DiaDent, SpofaDental, KULzER, Medicom, EDENTA, KEER – витратні стоматологічні та зуботехнічні 

матеріали 
Ми працюємо для Вас!!!

МеДМаРКет РIтеЙл гРУП
тоВ

пр. Перемоги 9/47,  
м. Київ, 01135, Україна
Тел.: (044) 5904558  багатоканальний
e-mail: office@kmm.com.ua, 
           info@kmm.com.ua
www.kmm.com.ua

Філія в Івано-Франківську:
вул. Бельведерська, 25
м. Івано-Франківськ, Україна
Тел.: (0342) 751240,
 (050) 3931830
e-mail: m15@kmm.com.ua
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MEDMARKET RETAIL GROUP LLC

Off. 47, 9 Peremogy Ave.,  
01135, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5904558  багатоканальний
e-mail: office@kmm.com.ua, 
           info@kmm.com.ua
www.kmm.com.ua

Branch in Ivano-Frankivsk region:
25 Bel’veders’ka Str.
Ivano- Frankivsk, Ukraine
Phone: +380 342 751240,
 +380 50 3931830
e-mail: m15@kmm.com.ua

MEDMARKET RETAIL GROUP LLC, a network of shops «Medtekhnika» throughout Ukraine, one of the largest 
importers of dental and dental equipment, consumables for dentists and dental technicians of the firm «UKR-
MEDMARKET».

Only here you will be able to purchase exclusive products from world-famous manufacturers:
- PLANMECA OY (Finland) –high-tech dental and digital panoramic X-ray machines, premium dental units, ultra-fast 

intraoral scanner for CAD / CAM systems, high-precision milling machine, high-quality scanner for gypsum models
- DIPLOMAT DENTAL (Slovakia) – a series of simple and VIP lines of dental units with a stationary and mounted 

spray block, oil-free compressors
- DENSIM OPTICS (Slovakia) – dental microscopes, tips and micromotors
- ECOM (Slovakia) – oil-free compressors, suction pumps, mobile aspirators
- FONA Dental s.r.o. (Slovakia) – dental and digital panoramic X-ray machines, CAD / CAM system for dermatologist 

with a scanner and a frezer, a diode laser with 12 pre-configured treatment programs
- AJAX (China) –dental units recognized in 98 countries of the world, oil-free compressors
- EMS (Switzerland) – equipment for professional oral hygiene - ultrasonic devices with original technology PIEzON, 

manual preventive devices AIR-FLOW, ultrasonic apparatus for surgery
- BIEN AIR (Switzerland) – instruments for dentists and surgeons from the world’s largest producer
- BREDENT (Germany) – equipment for dental laboratories, dental implants and consumables for surgeons, HELBO 

photodynamic laser system
- TRUEWIN (Pakistan) – a medical toolkit
- COWELLMEDI IMPLANT SISTEM (South Korea) – INNO innovative implants, tools and consumables for dental 

surgeons and orthopedists
- Renfert (Germany) – dental equipment and consumables for dental technicians 
- Saint Gobain Formula GmbH (Germany) – high-quality gypsum of the 3rd, 4th and 4th grade for dental work
- TECNO-GAz (Italy) – sterilization equipment
- VITY (Belarus) – sterilization equipment
- 3M, DiaDent, SpofaDental, KULzER, Medicom, EDENTA, KEER - consumables for dentists and dental 

technicians 
We work for you !!!
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МаСтеР-КлаС ECOLINE

вул. Ак. Проскури, 1, м. Харків, 61085, Україна
Тел.: (067) 5721178,  3170086
Факс: (057) 7632297
e-mail: ecoline.de@gmail.com
http://ecoline-de.com.ua

Ми продаємо оптом і в роздріб зроблені в німеччині високоякісні стоматологічні алмазні 
та твердосплавні бори серії ECOline компанії «D+z» (Drendel+zweiling DIAMANT GmbH). 

Ми шукаємо торгових представників у Вашому місті!
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We sell wholesale and retail made in Germany high-quality dental diamond burs series 
ECOline company компанії «D+z» (Drendel + zweiling DIAMANT GmbH). 

We are looking for sales representatives in your city!

MASTER-CLASS ECOLINE

1 Ak. Proskyri Str., 
61085, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 5721178, 3170086
Fax: +380 57 7632297
e-mail: ecoline.de@gmail.com
http://ecoline-de.com.ua
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МеДтеХніКа
СПд Фо ШенгоФер наталія ЄВСтахіїВна

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

Пропонує:
- медичне обладнання;
- стоматологічні інструменти ;
- шовний матеріал, перев’язка, одноразовий розхідний матеріал.
- інструменти хірургічні, травматологічні, офтальмологічні та інші;
- рентгенівську плівку, флюорографічну плівку, набори хімічних реагентів для обробки 

плівки;
- предмети догляду за хворими;
- медичний одяг в-ва Україна (можливість пошиття одягу по індивідуальних 

замовленнях);
- модельне медичне та ортопедичне взуття в-ва Україна,  італія
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Offers:
- medical equipment;
- dental equipment, tools and materials;
- surgical, traumatological, ophthalmologic and other tools;
- X-ray and fluorography films, chemical reagent sets for film processing;
- patients care items;
- medical clothes of Ukrainian production (possibility of clothes tailoring to individual 

order);
- fashionable medical and orthopaedic footwear of Ukrainian production;

MEDTECHNIKA
SCHENGOFER NATALIYA YEVSTAHIYIVNA, PE

117, V.Velykogo, St.,
79071, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2635009, 2649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com
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ММаКСИМУС-гРУП

вул. Котика, 4,  
м. Львів, 79014, Україна
Тел.: (067) 6762076, 3704253, 3415603
 (063) 3217785, (093) 5118245
Тел./Факс: (032) 2601464
e-mail: info@maximusgroup.com.ua
www.mmlab.com.ua, 
www.maximus.biz.ua

до складу групи входять наступні структурні підрозділи:
«МаКСИМУСлаб» – зуботехнічна лабораторія, що функціонує на базі центру 

стоматологічної імплантації та протезування «ММ”. багаторічний досвід у протезуванні 
на імплантатах, високоякісне німецьке обладнання (зокрема, фрезерний центр системи 
CAD/CAM компанії WIELAND) та згуртована команда професіоналів – запорука успішної 
роботи компанії. 

«МаКСИМУС-ПлЮС» – торгівельна компанія, що ексклюзивно представляє в Україні 
лідерів світового ринку стоматологічної продукції: KOHLER (якісні німецькі стоматологічні 
інструменти), MIRADENT (сучасна система стоматологічної профілактики), brush-baby 
(професійна профілактика для дітей) U-impl (системи титанових дентальних імплантатів 
U-IMP), Bambach (ерготерапевтичне крісло-сідло), Медична Система Формтотікс (унікальна 
методика корекції порушень стопи і тіла). 

«МаКСИМУС» – освітньо-інформаційний центр, який сприяє професійному 
вдосконаленню спеціалістів у сфері стоматології завдяки використанню новітніх технологій 
та високоякісного стоматологічного обладнання, залученню відомих лекторів України та 
світу.

також центр надає послуги з  рекрутингу (загальномедична сфера).
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The group consists of:
«MAXIMUSLAB» – dental laboratory based on Center of dental implantation and prosthetics 

«MM».  Long-term experience in implant supported prosthetic rehabilitation, high-quality German 
equipment (in particular, milling center CAD/CAM-system WIELAND) and professional team of 
dental technicians are guaranty of company success.

«MAXIMUS-PLUS» – trade company which exclusively represents in Ukraine world leaders 
of the dental products market such as: KOHLER (manufacturer of German high-quality dental 
instruments), MIRADENT (modern prophylaxis system), brush-baby (modern prophylaxis 
system for kids), Bambach (ergotherapeutic saddle chair), Medical System Formthotics (a 
unique technique for correction of foot and body disorders).

«MAXIMUS» – educational and informative center which uses the newest technologies 
and highly technological equipment, invites well-known lecturers from Ukraine and other 
countries. 

Center also provides services in recruitment (in different medical sphere).

MAXIMUS-GROUP

4, Kotyka, St., 
79014, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6762076, 3704253, 3415603
 +380 63 3217785, +380 93 5118245
Phone/Fax: +380 32 2601464
e-mail: info@maximusgroup.com.ua
www.mmlab.com.ua, 
www.maximus.biz.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.: (032) 2512541
e-mail: dentalsociety.ua@gmail.com
www.dentalsociety.org.ua
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нОРМаКОМ
тЗоВ 
ВИробнИчо-КоМерційне  
ПідПрИЄМСтВо

Магазин № 1
а/с 1643, пл. Князя Святослава, 5, 4 під’їзд
м. Львів, 79016, Україна,
Тел./Факс: (032) 2327650(61) 
 (067) 2589606
 (099) 1230542
e-mail: normacom@meta.ua
normacom.lviv@ukr.net

Магазин № 2
вул. Пекарська , 48,
м. Львів, Україна,
Тел.: (032) 2756605

Магазин № 3 
Комунальна 1-а стоматологічна поліклініка, другий поверх,
просп. Шевченка, 24,
м. Львів, Україна,
Тел.: (067) 3674809

анестетики стоматологічні з документами та сертифікатами (ліценЗія № аг 500901 
від 15.19.10 р.).

Стоматологічні матеріали.
Стоматологічне обладнання.
Стоматологічний інструментарій.
Медична техніка.
ремонт та наладка стоматологічного обладнання.



84 Львів • Галицькі Експозиції • 2018 • Galician Exposition • Lvіv

40

EXHIBITORS

Anesthetic Dental documents and certificates (license number 500 901 AG of 15.19.10).
Dental materials.
Dental equipment.
Dental tools.
Medical technologies.
Repairing and tuning of the dental equipments.

NORMACOM LTD.
pRO�UCTION & TRA�� �NT�RpRIS�

Store № 1
P.O. Box 1643, 4 entry, 5, Prince Svyatoslav Ave.,
79016, Lviv, Ukraine,
Phone/Fax: +380 32 2327650(61)
 +380 67 2589606
 +380 99 1230542
e-mail: normacom@meta.ua
normacom.lviv@ukr.net

Store № 2 
48, Pekarska St.,
Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2756605

Store № 3 
Utility first dental clinic, second floor,
24, Shevchenko Av., 
Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3674809
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Ми є українським виробником обладнання для термоінжекції. розробленний нами 
комплект обладнання універса-льний, надійний і легкий в обслуговуванні.

реалізуєм обладнання і витратні матеріали для зуботехнічних лабораторій.  Провідним 
напрямком є весь спектр обладнання, витратних матеріалів та термопластів для 
термоінжекції.

нЬЮ Дентал

вул. Ентузіастів, 1, 
м. Дніпрорудне, Запорізька обл., 71630, Україна
Тел.: (098) 4469387
e-mail: newdental@bk.ru
www.newdental.zp.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
тЗоВ

вул. Оранжерейна, 3 Е, оф. 109, 
м. Київ, 04112, Україна
Тел.: (044) 4533535,
 (067) 2882270,
 (095) 7593302, 9472426
 (098) 7243382,
 (050) 2426007
 (068) 3846894
e-mail: odysseydent@ukr.net
www.odyssey-dent.3dn.ru
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ОКСія
тоВ

вул. Бажова, 1, оф. 32, 
м. Київ, 02100, Україна
Тел.: (044) 5920063,
 (095) 7961277,
 (097) 0083809, 
 (099) 2548333 viber:
Факс: (044) 5591097
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) – паперові та гутаперчеві штифти, артикуляційний папір, профілактичні 

пасти, матеріали для постійного та тимчасового пломбування;
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;
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) – paper and gutta-percha pins, articulating paper, prophylactic pastes, 

filling materials;
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;
And all that dentist and dental technical need for their work and excellent result.

OXIA

off. 32, 1, Bazhova St., 
02100, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5920063,
 +380 95 7961277,
 +380 97 0083809,
 +380 99 2548333 viber:
Fax: +380 44 5591097
e-mail: oxialtd@gmail.com
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ОКСОМат-ан
тоВ

вул. Межигірська, 43, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: (044) 4825391
Тел./Факс: (044) 4825307
e-mail: mail@mangusta-dent.com

розробка та виробництво композиційних матеріалів (світлового та хімічного твердіння) для 
ортопедичної та терапевтичної стоматології.

Поставка та реалізація стоматологічних матеріалів «оксомат-Dipol»: композити, Flow-композити, 
матеріали для реставрації сколів по кераміці та композитах в порожнині рота, матеріали для 
шинування та адгезивного протезування, адгезиви, зволожувачі дентину, протравочні гелі на 
полімерній основі, опакери, барвники та ін. 

ексклюзивний представник компаній:
ALAN & Co. SA (бельгія): котонові дентальні роли (білі та кольорові), диспансери для ролів, 

пелети та ретракційні нитки;
Bioloren (італія): штифти скловолоконні, скловолоконні світлопровідні та вуглеволоконні; стрічка 

для шинування «інфібра»;
Dental Composite (Великобританія): освіжувачі порожнини рота;
Horico (німеччина):стоматологічні штрипси;
Humanchemie (німеччина): апарат та матеріали для депофорезу® і глибокого фторування;
NAIS (болгарія): поліри стоматологічні;
Nordiska Dental (Швеція): кальцевмісна прокладка Каласепт і Каласепт Плюс, прокладочний 

матеріал ана лайнер, наногібридний композит нанозит, протравлюючий гель AнA, нобетек (унікальна 
хірургічна пов’язка), ана 2000 (амальгама);

Oralcare, H2Ofloss: оральні іригатори.
Polydentia S.A. (Швейцарія): щитки для захисту обличчя, клинки, матриці, полірувальні смужки;
Premier Dental (СШа): RC-Prep (гель для хіміко-механічної обробки каналів) імплант-цемент, паста 

для реставрації «траксодент», культові композиційні матеріали, тимчасові цементи, дмсенситайзер 
„емаль про Варніш», профілактичні пасти «емаль Про», гель для ре мінералізації емалі «емаль Про 
гель»; Enamelon профілактичний гель, Enamelon фторидна зубна паста.

S&C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäen GmbH, німеччина: пломбу вальні матеріали, 
склоіономірні цементи та адгезиви – Dipol LC Microhibrid (універсальний світло затверджуваний 
композит для реставрації передніх та жувальних зубів), Dipol LC Flowfill (світлозатверджуваний 
рідкотекучій композит), Dipol TE Bond T1 (світло затверджуваний однокомпонентний бонд), Dipol LC 
Etchbond S1 (самопротравлюючий світло затверджуваний однокомпонентний адгезив), Dipol LC Ionoline 
(світло затверджувана склоіономірна прокладка), Dipol LC Resinglass Fill (світло затверджуваний 
склоіономірний пломбувальний цемент), Dipol Resinglass Cem (світло затверджуваний склоіономірний 
цемент)

Представник компаній:
Harald Nordin (Швейцарія): штифти: позолочені, титанові, стальні, скловолоконні (ренгеноконтрастні), 

вуглеволоконні, діоксидцирконієві.
Microbrush Corporation (СШа): аплікатори стоматологічні одноразового застосування.
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Development and production of composite materials (light- and chemical-cured) for laboratory 
and therapeutic dentistry.

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

Exclusive representative of:
ALAN & Co. SA (Belgium): dental rolls (white and color), dental rolls dispensers, pellets and 

retraction cords;
Bioloren (Italy): glassfiber, glassfiber translucent and carbon fibre posts, Infibra Ribbon;
Dental Composite (United Kingdom): mouthwash refreshers;
Horico (Germany): dental strips;
Humanchemie (Germany): device and materials for Depotphorese® and deep fluorination;
NAIS (Bulgaria): dental polishers;
Nordiska Dental (Sweden): dental materials Calasept, Calasept Plus ANA Liner, Nanosit, 

ANA Single Bond, ANA Etching Gel, Nobetec zOE-cement, amalgam ANA 2000;
Oralcare, H2Ofloss: oral irrigators.
Polydentia S.A. (Switzerland): shields, matrices, wedges;
Premier Dental (USA): RC-Prep, Implant-Cement, Traxodent (retraction paste),  core build-up 

materials, temporary cements, Enamel Pro Varnish (desensitizer), Enamel Pro (prophy pastes), 
Enamel Pro Gel (remineralization gel); Enamelon preventative treatment gel, Enamelon fluoride 
toothpaste. 

S&C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäen GmbH, Germany: filling materials, 
glassionomer cements and adhesives – Dipol LC Microhibrid (a universal light cure composite 
for anterior and posterior restorations), Dipol LC Flowfill (light cure easy flowing composite), 
Dipol TE Bond T1 (light cure one component bonding agent), Dipol LC Etchbond S1 (self-etching 
light curing one component adhesive), Dipol LC Ionoline (light cure glassionomer liner), Dipol 
LC Resinglass Fill (light cured glassionomer filling cement), Dipol Resinglass Cem (light cured 
glassionomer cement)

Representative of:
Harald Nordin (Switzerland): gold, titanium, steel, glass-fiber, carbon-fiber, zirconium dioxide 

posts.
Microbrush Corporation (USA): dental disposable applicators.

OKSOMAT-AN LTD

43, Mezhygirs’ka St., 
04071, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4825391
Phone/Fax: +380 44 4825307
e-mail: mail@mangusta-dent.com
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ОПтіМа

вул. Василя Степанченка, 3, 
м. Київ, 01001, Україна
Тел.: (044) 3930334(35)
Тел./Факс: (044) 3930336

офіційний дистриб’ютор всесвітньовідомих фірм виробників: 
DEGUDENT (німеччина) - кераміка, сплави;
NTI (німеччина) – бори алмазні, тВС; фрези тВС, диски алмазні, поліри; 
D+z (німеччина) – бори алмазні, тВС; фрези тВС; 
SCHULER DENTAL (німеччина) – віск зуботехнічний;
ARGEN (СШа) – сплави золотовмісні; 
SCHUTz DENTAL (німеччина) – пластмаси, фотополімерний матеріал - CAPO HIBRID, 

система відбілювання - BLEACH N SMILE, технічний композит -  DIALOG;
CEKA (італія) – аттачменти, штифти беззольні;
MERz DENTAL (німеччина) – зуби акрилові; 
DEGUSSA NEY (СШа) – печі для кераміки CENTURION, муфельні печі VULCAN;
LUKADENT (німеччина) – ливарки;
MEGADENTAL (німеччина) – артикулятори, матеріали для дублювання (силікони, 

гелі);
MARIOTTI (італія) – фрезери, мікромотори, фізіодиспенсери;
MAX STEAM – пароструйні апарати та інше обладнання;
zEISER (німеччина) – високоточна система виготовлення моделей (піндекс система); 
Постачання та реалізація матеріалів та обладнання для зуботехнічних лабораторій та 

стоматологічних кабінетів. У нас завжди самий повний спектр товару цих виробників.
Приймаємо персональні замовлення за каталогами. інформаційна підтримка, 

навчання.  
Власне виробництво тиглів.
безкоштовна доставка по Україні.
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The official distributor of the manufacturers: DEGUDENT, NTI, D+z, SCHULER DENTAL, 
ARGEN, SCHUTz DENTAL, CEKA, MERz DENTAL, DEGUSSA NEY,LUKADENT, MEGADENTAL, 
MARIOTTI, MAX STEAM, zEISER.

The delivery of the dental materials, equipments for dental laboratories and dentistry. We 
always have the wide range of the materials of these companies. We take personal orders, 
propose dental courses and provide lots of information.

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

OPTIMA

3, Stepanchenko St.,
01001, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3930334(35
Phone/Fax: +380 44 3930336
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ПентРОн
СШа ПредСтаВнИцтВо В УКраїні

б-р. Л.Українки, 26, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (044) 2864912,
 (050) 4435700
Факс: (044) 2861003
e-mail: kristina.sokur@kerrdental.com

Компанія має повний спектр стоматологічних матеріалів для протезування та 
терапевтичної стоматології: відбит-кові матеріали, цементі для фіксації, матеріали для 
тимчасових коронок та мостів, нові реставраційні матеріали.

Офіційні дилери компанії «ПЕНТРОН» в Україні:
«Укр-Медмаркет»
тел.: (044) 2387225 (або 26)

«Регард»
тел.: (057) 7032342

«ДентАум»
тел.: (044) 360-93-33

��

УЧаСнИКИ вИСтавКИ
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Materials for therapeutic and orthopedic dentistry: impression materials, materials for 
temporary crowns and bridges, cements for temporary and final fixation, new filling materials.

PENTRON
USA  REPRESENTATION IN UKRAINE

26, L.Ukrayinky Boul., 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912,
 +380 50 4435700
Fax: +380 44 2861003
e-mail: kristina.sokur@kerrdental.com

Official dealers of «PENTRON» in Ukraine: 
«UKR-MEDMARKET»
Phone: +380 44 2387225 (or 26)

«REGARD»
Phone: +380 57 7032342

«DentAum»
Phone: +380 44 3609333

��

EXHIBITORS
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Ріа-МеД

пр. Чорновола, 63, 
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (067) 4092824, 
 (093) 2282529
e-mail: natalia.riamed@gmail.com
www.ria-med.info, 
vk.com/riamed

ріа-Мед  – це міжнародна компанія, яка представлена на ринку України та  Польщі. 
Заснована в 2014 році. 

Сфера діяльності: роздрібна та оптова торгівля стоматологічними матеріалами.
ріа-Мед – це:
- ЄдИнИй еКСКлЮЗИВнИй ПредСтаВнИК компанії Prevest DenPro (індія), в Україні 

та Польщі. Prevest  Den Pro – це повний асортимент стоматологічних матеріалів, а саме: 
цементи, композити, тимчасові матеріали, полірувальні пасти, гемостатики, прокладки, 
відбиткові матеріали, покрівельні лаки і т.д.

- ВлаСнИК реєстраційного свідоцтва на продукцію Prevest DenPro, затвердженого 
МоЗ України.

- ВлаСнИК торгової марки Prevest DenPro.
еКСКлЮЗИВнИй ПредСтаВнИК компанії SAFEMED (Польша) в Україні. SAFEMAD 

– відомий в світі виробник, нітрилових рукавиць (Effect PF Blue, Safe Hand, Safedent, Safe 
Hand coat) та латексних рукавиць (Premier PF).

- еКСКлЮЗИВнИй ПредСтаВнИК компанії Prestige Line (Польша). ріа-Мед володіє 
ексклюзивним правом представляти всю лінійку продукції GAMA (Польша) в Україні. 

- Компанія, яка має ексклюзивне право реалізовувати продукцію компанії SORIMEX 
(Польша) в Україні. Компанія SORIMEX представляє на ринку Польщі повний асортимент 
розхідних матеріалів.
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RIA-MED – an international company, which is represented in Ukraine and Poland. Founded 
in 2014.

Business: Retail and wholesale trade of dental materials.
RIA-MED – is:
- The only exclusive representative of Prevest DenPro (India), in Ukraine and Poland. 

Prevest Den Pro – a complete range of dental materials, namely cement, composites, temporary 
materials, polishing paste, hemostatics, pads, impression materials, roof coatings, etc.

- holder for products Prevest DenPro, approved by the Ministry of Health of Ukraine.
- The trademark owner Prevest DenPro.
Exclusive representative of SAFEMED (Poland) in Ukraine. SAFEMAD – known worldwide 

manufacturer nitrile gloves (Effect PF Blue, Safe Hand, Safedent, Safe Hand coat) and latex 
gloves (Premier PF).

- exclusive representative of Prestige Line (Poland). RIA-MED has the exclusive right to 
represent the entire product line GAMA (Poland) in Ukraine.

A company that has the exclusive right to sell the company’s products SORIMEX (Poland) 
in Ukraine. SORIMEX company represents on the Polish market a complete range of 
consumables.

RIA-MED

63, Chornovil Аv., 
79058, Lviv , Ukraine
Phone: +380 67 4092824,
 +380 93 2282529
e-mail: natalia.riamed@gmail.com
www.ria-med.info, 
vk.com/riamed
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СагаДент
тЗоВ

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

Виробництво методом фінішного змішування з німецької сировини та реалізація 
наногібридного фотополімерного матеріалу Sagen Balance з великим вибіром кольорів 
для імітації дентину, емалі та ріжучого краю. також пропонуються нанобонд, рідко-текучі 
фотополімери, барвники, рідкі опакові матеріали. Є можливість замовити пробний набір 
матеріалу безкоштовно.

ендодонтична технологія Endo-Express & SafeSiders (від Dr.Alan Deutsch, EDS, СШа) 
на основі пласких інструментів з reciproc коливанням і спеціального ендодонтичного 
наконечника. Проводяться постійні навчальні майстер-класи. Є можливість замовити 
стартовий набір елементів технології для апробації на 1 тиждень безкоштовно.

Представництво широкої ендодонтичної програми інструментів від компанії Perfect 
Medical (Китай), якість гарантована за рахунок використання у виробництві тільки 
високоякісних швейцарських та німецьких технологій, представлені інструменти від простих 
стальних до найсучасніших нікель-титанових серії Gold.

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

48 Kharkivsyke shosse, 
02160, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2925642, 
 +380 96 5923261
e-mail: sagadent@meta.ua
www.sagadent.com.ua

Manufacturing and sales of dental light-curing materials under name Sagen Balance based 
on raw materials from Germany. The exclusive distribution in Ukraine of endodontics from EDS 
company (USA) as well as endodontics from Perfect Medical (China). 
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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.: (044) 2387097,
 (050) 4105775, 9113177
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торгівля стоматологічним , зуботехнічним обладнанням та  інструментарієм.
турбінні приставки, портативні бормашини виробництва Корея, запчастини до них.
турбінні та мікромоторні наконечники, пневматичні та електричні мікромотори.
електрошпателі та воскотопки.
В асортименті лабораторний посуд.
Великий вибір полірувальних щіточок для стоматологів та зубних техніків.
гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Сатва-СеРвіС
бУдніК С.П., ПрИВатнИй ПідПрИЄМецЬ

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

УЧаСнИКИ вИСтавКИ
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СвД тРеЙДінг
тЗоВ

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

гуртовий та роздрібний продаж стоматологічної продукції від наших партнерів, 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: +380 44 5373153
e-mail: svdltd2002@ukr.net
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СенСтРеЙД
тоВ

вул. Волинська, 60, 
м. Київ, 01151, Україна
Тел.: (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. Вироб-ник 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, високоякісні 
гіпси та цементи.

SOCO – стоматологічні наконечники та комплектуючі до них.
DENJOY – фотополімеризатори, апекслокатори, ендодонтичні мотори, пульптестери, 

обтуратори для гуттаперчі.
Skydent – дентальна рентгенплівка класу D та E. 
Vortex – високоякісні стоматологічні аксесуари: артикуляційний папір, латексні листи 

для коффердаму. 
тор ВМ – матриці та шліфувальні матеріали.
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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, high quality plasters and cements.

SOCO – dental handpieces and spare parts.
Denjoy – LED curing lights, apexlocators, endo motors, pulptesters, gutta percha 

obturators.
Skydent – dental films D and E types. 
Vortex – high quality dental accessories: articulating papers, dental dams, ect.  
TOR VM – matrices and polishers.

SENSTRADE LTD

60, Volyns’ka St., 
01151, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2218554
e-mail: dentmarket.com.ua@ukr.net
www.dentmarket.com.ua
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Сл ДИСтРИБЬЮШн
КоМПанія

пров. Хоткевича Гната, 8, кім.215, 
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 4920970

Компанія  Сл «дистрибьюшн»  є імпортером, національним дистриб’ютором і офіційним 
представком торгових марок Perioe (LG H&H, Корея), zettoc (японія), Melica Organic (литва), 
Moony (японія), Lander(USA), Centralin (ні-меччина), в Україні, а також надає широкий 
комплекс послуг в розвитку торгових марок, як на території України, так і в країнах Снг.
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SL DISTRIBUTION company is an importer, national distributor and official representative 
of trademarks оf Perioe (LG H&H, Rorea), zettok (Japan), Melika Oganic (lithuania), Moony 
(Japan), Lander (USA), Centralin (Germany) in Ukraine, as well as providing a wide complex 
of services in the development of trademarks, as in the territory of Ukraine, so and сis 
countries.

SL DISTRIBUTION
COmpANy

215, 8, Hotkevycga Gnata St.,
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4920970
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СПОФа Дентал а.С.
чеСЬКа реСПУбліКа. ПредСтаВнИцтВо В УКраїні

бульв. Л.Українки, 26, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (044) 2864912,
 (050) 4435700
Факс: (044) 2861003
e-mail: Kristina.Sokur@spofadental.com

Матеріали для терапевтичної та ортопедичної стоматології.

Офіційні дилери представництва «Spofa-Dental a.s.» в Україні:
«Укр-Медмаркет»
тел.: (044) 2387225 (або 26)

«Регард»
тел.: (057) 7032342
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Materials for therapeutic and orthopedic dentistry.

SPOFA DENTAL A.S.
CzECH REPUBLIC. REPRESENTATION IN UKRAINE

26, L. Ukrayinky Blvd.,  
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2864912,
 +380 50 4435700
Fax: +380 44 2861003
e-mail: Kristina.Sokur@spofadental.com

Official dealers of «Spofa-Dental a.s.» in Ukraine: 
«UKR-MEDMARKET»
Phone: +380 44 2387225 (or 26)

«REGARD»
Phone: +380 57 7032342
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СтаМіл
тоВ

а/с 52, м. Київ, 02132, Україна
Тел.: (044) 3377323(53, 93) (Роздрібний відділ),
 (044) 3377343 (Дилерський відділ)
e-mail: info@stamil.ua
www.stamil.ua

Лук’янівське відділення:
вул. Бердичівська, 1
м. Київ, 04116, Україна
Тел. /факс: (044) 2270755, 2281869

дентальне депо Компанії «СтаМіл» – офіційно та ексклюзивно представляє компанії: 
Ultradent (СШа), JenDental LLC (СШа), DS Dental (Швейцарія), GlassPan(СШа), Dentium 
(Корея), тор (росія). офіційний дилер компаній: 3M-ESPE, Kerr-Hawe, Edenta, Voco. 

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

ексклюзивно представляє в Україні продукцію американо-українського СП «джендентал 
Україна» (торгова марка „елітек-тМ»): порцелянову масу для метало-керамічного 
протезування «Ультропалин», вакуумну піч для відпалу металокераміки (третього покоління) 
«Faort-Platinum-128», піскометний апарат «Ultra-Blast Xtrim»,  зуботехнічні електрошпателі 
«Master-Term» та «Digi-Term 1», цифрову воскотопку з електрошпателем «Digi-Wax 3», 
вакуумний формувач кап «Ultraform» та світлодіодні фотополімерізатор «Lumeon-GP». 

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

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

Компанія «СтаМіл» видає періодичний спеціалізований журнал „дента-бліц», який 
містить інформацію про передові дентальні технології та матеріали, клінічні випадки, 
семінари, лекції, конференції, виставки, тощо. журнал „дента-бліц» безкоштовно 
отримають поштою більше 4000 стоматологів. 

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

СтаМіл – ВаШ Партнер В СтоМатології. 
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Dental Depot of «STAMIL» COMPANY is an official and exclusive representative of the following 
companies: Ultradent (USA), JenDental LLC (USA), DS Dental (Switzerland), Dentium (Korea), TOP 
(Russia). It is also an authorized distributor of such companies as 3M-ESPE, Kerr-Hawe, Edenta, Voco, 
GlasSpan. 

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

The Depot exclusively represents in Ukraine the following products, manufactured by American-
Ukrainian Joint Enterprise «JenDental Ukraine» ( TM « Elitek-TM»):

«Ultropaline» – ceramic mass for fused-to-metal dental prosthesis;
«Faort-Platinum-128» – vacuum microprocessor furnace for dental porcelain burning (the  third 

generation);
«Ultra-Blast Xtrim» – sand-blasting machine;
«Master-Term» and «Digi-Term-1» – electrospatula for wax modelling;
«Digi-Wax 3» – electrospatula for wax modelling and digital dipping pot;
«Ultraform» – vacuum tray former:
«Lumeon-GP» – LED curing light unit used for the polymerization of dental materials. 
Educational Centre of «STAMIL» COMPANY has greatly enlarged the program of special education for 

dentists and dental laboratory technicians for the last nine years. In the current period Educational Centre 
organizes and performs the following theoretical and practical courses: Bleaching, Esthetical Restoration, 
Endodontics, Parodonthology, Gnathology, Prophylaxis, Surgery, Aspects of Law in Dentistry, Composits, 
Ostheoplastic materials and technology etc. 

«STAMIL» COMPANY constantly organizes seminars, conferences and master-classes in Ukraine 
and abroad. 

«STAMIL» is a publisher of a scientific magazine – «Denta-Blitz», which provides information about the 
up-to-date dental technologies and materials, clinical cases, seminars, lectures, conferences, exhibitions 
etc. 

More then 4000 dentists receive «Denta- Blitz» magazine free of charge by mail. 
«STAMIL» COMPANY – manufacturing, development and researches, dental equipment and materials, 

special education and dental magazine. 
STAMIL IS YOUR PARTNER IN DENTISTRY. 

STAMIL
COmpANy

mail box 52, 02132, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax:  +380 44 3377323(53, 93) (Retail department)
 +380 44 3377343 (Wholesale department)
e-mail: info@stamil.ua
www.stamil.ua

For letters – Office Lukyanivka:
1, Berdychivska str., 
04116, Kyiv, Ukraine. 
Phone/Fax: +380 44 2270755, 2281869
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СтОМатОлОг-Ж
тЗоВ ВИробнИчо-КоМерційна ФірМа

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

Фірма «Стоматолог-ж» займається гуртовою та роздрібною торгівлею стоматологічним 
обладнанням, інструментарієм, матеріалами та дезінфікуючими засобами провідних 
компаній світу для комплексного забезпечення клінік, приватних кабінетів та зуботехнічних 
лабораторій.

Стабільно працює на ринку стоматології України вже понад 20 років і є офіційним 
представником наступних фірм: 

Chiromega s.r.o. (Словаччина) – виробник стоматологічних установок Chiromega;
Медіпрогрес (Словаччина) – виробник новітнього покоління стоматологічних установок 

серії хірадент (Практік, Міні);
BMS Dental Srl  (італія) – виробник парових стерилізаторів (автоклавів);
Dental Market srl (італія) – виробник стоматологічних матеріалів та інструментарію; 
«т-Мед» (росія, м. Серпухов) – виробник стоматологічної техніки: турбінних та 

мікромоторних наконечників, пневматичних і електричних мікромоторів, портативних 
бормашин;

Юнідеза-оді (іспанія) – виробник високоякісних акрилових зубів.
діє гнучка система знижок для постійних та гуртових покупців.
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Stomatolog-G LLC practices wholesale and retail trading of dental equipment, tools, materials 
and disinfectant agents of the world’s prominent companies for complex supply of clinics, private 
dentists’ offices and dental laboratories.

The firm has been on the dental market of Ukraine for more than 20 years and is an official 
representative of the companies as follows:

Chiromega s.r.o. (Slovak Republic) – manufacturer of the Chiromega dental units; 
Mediprogres (Slovak Republic) – manufacturer of the new generation dental units, the 

Hiradent series (Practic, Mini);
BMS Dental Srl (Italy) – autoclaves manufacturer; 
Dental Market srl (Italy) – dental materials and tools manufacturer;
«T-Med» (Russia, Serpuhov) – manufacturer of the dental technical equipment, namely: 

air-turbine and micromotor handpieces, pneumatic and electric micromotors, portable dental 
drilling machines;

Unidesa-odi (Spain) – high-quality acryl teeth manufacturer.
There is a flexible discount system for regular customers and wholesale buyers

STOMATOLOG-G
IN�USTRIAL & COmm�RCIAL FIRm LLC

27, Sh. Rustaveli St., 
01033, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5319891
Phone/Fax: +380 44 5319890, 2871020
e-mail: stom-zh@ukr.net
www.stomatolog-g.com.ua
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У-іМПл
тоВ

б-р Лесі Українки, 23 а, оф. 3, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (067) 4063199
Тел./Факс: (044) 5696280
e-mail: info@u-impl.com
www.u-impl.com

U-implSwitzerlandGmbH
Aarbergstrasse 107aCH-2502 Biel
Phone/Fax: +41(0)32 323 01 88

Українсько-Швейцарська компанія «У-іМПл» – лідер українського ринку дентальних 
імплантатів, має 25-ти річний досвід виробництва і продажу імплантатів та інструментів для 
стоматологічної імплантації. Компанія упевнено займає перші позиції на європейському 
ринку стоматологічних імплантатів. центральний офіс компанії знаходиться в м. біль 
Швейцарія.
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Ukraine-Swisscompany «U-IMPL» – the leader ofUkrainianmarketof dentalimplants,has 
25 years of experienceof production andsaleof implants andinstrumentsfordentalimplants. 
The companyconfidently takesthe first positionin the European marketdentalimplants.The 
centraloffice is locatedin the cityBiel, Switzerland

U-IMPL  LTD

app.3, 23-A Lesya Ukrayinka Blvd, 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 4063199
Phone/Fax: +380 44 5696280
e-mail: info@u-impl.com
www.u-impl.com

U-implSwitzerland GmbH
Aarbergstrasse 107a CH-2502 Biel
Phone/Fax: +41(0)32 323 01 88
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УСМіШКа ПлЮС
ПрИВатне ПідПрИЄМСтВо

вул. Виговського, 20 б, 
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (0800) 211529,
 (032) 2401751
Тел./Факс: (032) 2419410
e-mail: info@esmile.com.ua
http://esmile.com.ua/

Продаж стоматологічного обладнання, установок, інструментів та витратних матеріалів. 
Сервісне обслуговування та ремонт.

офіційний дилер провідних фірм-виробників.
- 3SHAPE (данія) – інтраоральні та лабораторні сканери TRIOS 3 останнього 

покоління;
- NEOMED (Словакія) – стоматологічні установки з унікальним поєднанням металу, 

кольорового    ударостійкого скла та пластику;
- RITTER CONCEPT (німеччина) – понад 130 років виробництва стоматологічних 

установок;
- MK-DENT (німеччина) – наконечники та профілактичні стоматологічні матеріали;
- MULLER-OMICRON (німеччина) – повна лінійка високоточних відбиткових 

матеріалів;
- BREDENT (німеччина) – понад 8000 матеріалів для зуботехнічної лабораторії;
- BREDENT ORTHODONTICS (німеччина) - зростаюча лінійка ортодонтичної 

продукції;
- VOCO (німеччина) – пломбувальні матеріали: ормокери, нанокомпозити, 

склоіономери;
- BAUSCH (німеччина) – інструменти та матеріали для реєстрації оклюзії та 

артикуляції;
- EDENTA (Швейцарія) – обертово-ріжучі стоматологічні інструменти;
- DENTEX (Польща) – високоякісні акрилові зуби.
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EXHIBITORS

AUTHORIzED DEALER:
- 3SHAPE (Denmark) – intraoral and laboratory scanners TRIOS 3 ;
- NEOMED (Slovakia) – modern dental units;
- RITTER CONCEPT (Germany) – 130 years of manufacturing of dental units;
- MULLER-OMICRON (Germany) – full range of high-precision  impressions materials;
- BREDENT (Germany) – more than 8000 products for dental technicians;
- BREDENT ORTHODONTICS (Germany)-growing range of orthodontics products;
- VOCO (Germany) – restoration materials on the ormocer base, nano-hybryd, glass-

����m��s;
- BAUSCH (Germany) – materials and instruments for articulation and occlusion 

checking;
- EDENTA (Switzerland) – rotary cuttings instruments for dental branch;
- DENTEX (Poland) – high-quality acrylic teeth.

USMISHKA PLUS
pRIVAT� �NT�RpRIS�

20 b Vygovs’kogo St., 
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 800 211529,
 +380 32 2401751
Phone/Fax: +380 32 2419410
e-mail: info@esmile.com.ua
http://esmile.com.ua/
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УЧаСнИКИ вИСтавКИ

Приватне підприємство «ясмін». на ринку України працюємо з обертовим  та 
ендодонтичним інструментарієм  для стоматологів і технічних лабораторій. основні бренди, 
які ми представляємо :

- «HORIKO», Hopf,Ringleb & Co. GMBH & CIE. (німеччина): виробник високоякісних борів 
і штрипсів, полі-рувального інструменту для стоматологів та фрез, дисків, полірувальних 
систем для технічних лабораторій. 

- Dumont Instruments & Co. (бельгія): виробник якісних діамантових і твердосплавних 
борів для стоматоло-гів, а також всього спектру обертового інструменту для технічних 
лабораторій.

- «TRI  HAWK»(Канада): виробник високоякісних твердосплавних борів для розрізання 
металокерамічних коронок.

також у нас представлені  в широкому асортименті вироби фірм «Stoddart»(англія) 
– полірувальні резинки і щітки для стоматологів і технічних лабораторій; «EVE»(німеччина) 
– полірувальні системи для технічних лабораторій; «Roder» (німеччина) – дзеркала оглядові; 
«Perfect» (Китай) – машинна і ручна ендодонтія та інші.

яСМін
ПП

вул. Валова, 16, м. Тернопіль, 46000, Україна
Тел.: (096) 1459620, (050) 1330412, (096)8877307
e-mail: yasmin_sv@ukr.net
yasminua.wordpress.com
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ПеРеліК УЧаСнИКів 
За теМатИЧнИМИ РОЗДілаМИ

№стендA №сторінки

СтОМатОлОгіЧне та МеДИЧне ОБлаДнання
DENT LUX ОДеСа .................................................................................................. 28 ......18
DENTER .................................................................................................................... 53 ......20
JULIA-M 
 ФоП  МолчаноВа Ю. С. ................................................................................. 50 ......21
KAVO 
 ПредСтаВнИцтВо В УКраїні ........................................................................ 45 ......23
KERR 
 ШВейцарія ПредСтаВнИцтВо В УКраїні ................................................ 45 ......25
KERR ENDODONTICS 
 ПредСтаВнИцтВо В УКраїні ........................................................................ 45 ......27
БіОДент 
 ВИСтаВКа-Продаж, ФреЗернИй CAD/CAM центр ............................... 35 ......36
вітаДент МеДтеХніКа тЗоВ ............................................................................ 55 ......44
ДентаКОМ .............................................................................................................. 52 ......47
галіт ......................................................................................................................... 24 ......49
Дентал ДеПО тЗоВ ............................................................................................. 46 ......55
ДентСтал н тоВ ..................................................................................................... 4 ......57
івОДент ................................................................................................................... 15 ......59
КваДРО-М 
 ПрИВатне ПідПрИЄМСтВо ........................................................................... 49 ......66
КОМДент 
 тЗоВ (КолИШня ФірМа «СерВіС-центр» тоВ) ....................................... 26 ......67
КРИЖанОвСЬКа н.в. 
 ПрИВатнИй ПідПрИЄМецЬ ............................................................................11 ......69
МеДМаРКет РIтеЙл гРУП тоВ ......................................................................... 32 ......74
МеДтеХніКа 
 СПд Фо ШенгоФер наталія ЄВСтахіїВна .............................................. 19 ......78
ММаКСИМУС-гРУП ................................................................................................ 41 ......80
нОРМаКОМ 
 тЗоВ ВИробнИчо-КоМерційне ПідПрИЄМСтВо .................................. 40 ......83
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ПеРеліК УЧаСнИКів 
За теМатИЧнИМИ РОЗДілаМИ

№стендA №сторінки

нЬЮ Дентал .......................................................................................................... 18 ......85
ОДіССеЙ-Дент тЗоВ .............................................................................................. 2 ......86
ОКСія тоВ ............................................................................................................... 27 ......87
ПентРОн 
 СШа ПредСтаВнИцтВо В УКраїні .............................................................. 45 ......93
СПД СаРаЄв М.в. .................................................................................................. 29 ......99
Сатва-СеРвіС 
 бУдніК С.П., ПрИВатнИй ПідПрИЄМецЬ ................................................... 43 ....100
СПОФа Дентал а.С. 
 чеСЬКа реСПУбліКа. ПредСтаВнИцтВо В УКраїні .............................. 45 ....107
СтаМіл тоВ ............................................................................................................... 1 ....109
УСМіШКа ПлЮС 
 ПрИВатне ПідПрИЄМСтВо ........................................................................... 16 .... 115

СтОМатОлОгіЧні вИтРатні МатеРіалИ, інСтРУМентИ
COSTA ....................................................................................................................... 23 ......16
DENT LUX ОДеСа .................................................................................................. 28 ......18
DENTER .................................................................................................................... 53 ......20
JULIA-M 
 ФоП  МолчаноВа Ю. С. ................................................................................. 50 ......21
KING WEST MEDICAL (Кінг веСт МеДіКел) ................................................... 22 ......29
SMILE ENERGY 
 ЗУботехнічна лабораторія та ФреЗернИй центр .......................... 31 ......32
а Дент 
 оФіційнИй ПредСтаВнИК В УКраїні КоМПанія «арКона» ................ 47 ......34
БіОДент 
 ВИСтаВКа-Продаж, ФреЗернИй CAD/CAM центр ............................... 35 ......36
БОЙКО е.в. ФоП .................................................................................................... 17 ......38
веРШИна-Дент .................................................................................................... 20 ......40
віОла МеДтеХніКа тЗоВ ................................................................................... 10 ......42
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ПеРеліК УЧаСнИКів 
За теМатИЧнИМИ РОЗДілаМИ

№стендA №сторінки

вітаДент МеДтеХніКа тЗоВ ............................................................................ 55 ......44
ДенаКОМ ................................................................................................................ 52 ......47
Дент-а-ПОРте гРУП ............................................................................................ 12 ......51
Дентал-ДеПО ЗаПОРіЖЖя тоЗоВ.................................................................. 33 ......53
Дентал ДеПО тЗоВ ............................................................................................. 46 ......55
ДентСтал н тоВ ..................................................................................................... 4 ......57
івОДент ................................................................................................................... 15 ......59
ілтаМеД  
 КоМПанія, тЗоВ  
 оФіційнИй ПредСтаВнИК ФірМИ THIENEL DENTAL (ніМеччИна)  .... 36 ......61
інСтИтУт БіОМеДИЧнИХ теХнОлОгіЙ тоВ .................................................. 21 ......62
ітеРУМ Дентал іМПлантС .................................................................................. 6 ......64
КваДРО-М 
 ПрИВатне ПідПрИЄМСтВо ........................................................................... 49 ......66
КОМДент 
 тЗоВ (КолИШня ФірМа «СерВіС-центр» тоВ) ....................................... 26 ......67
КРИЖанОвСЬКа н.в. 
 ПрИВатнИй ПідПрИЄМецЬ ............................................................................11 ......69
КРіСтаР 
 грУПа КоМПаній ............................................................................................. 13 ......70
МеД еКСіМ ................................................................................................................. 8 ......73
МеДМаРКет РIтеЙл гРУП тоВ ......................................................................... 32 ......74
МаСтеР-КлаС ECOLINE ...................................................................................... 51 ......76
МеДтеХніКа 
 СПд Фо ШенгоФер наталія ЄВСтахіїВна .............................................. 19 ......78
ММаКСИМУС-гРУП ................................................................................................ 41 ......80
нОРМаКОМ 
 тЗоВ ВИробнИчо-КоМерційне ПідПрИЄМСтВо .................................. 40 ......83
нЬЮ Дентал .......................................................................................................... 18 ......85
ОДіССеЙ-Дент тЗоВ .............................................................................................. 2 ......86



��� Львів • Галицькі Експозиції • 2018 • Galician Exposition • Lvіv

ПеРеліК УЧаСнИКів 
За теМатИЧнИМИ РОЗДілаМИ

№стендA №сторінки

ОКСія тоВ ............................................................................................................... 27 ......87
ОКСОМат-ан тоВ.................................................................................................... 5 ......89
ОПтіМа ..................................................................................................................... 34 ......91
Ріа-МеД .................................................................................................................... 51 ......95
СагаДент тЗоВ .................................................................................................... 25 ......97
СПД СаРаЄв М.в. .................................................................................................. 29 ......99
Сатва-СеРвіС 
 бУдніК С.П., ПрИВатнИй ПідПрИЄМецЬ ................................................... 43 ....100
СвД тРеЙДінг тЗоВ ............................................................................................... 7 ....101
СенСтРеЙД тоВ.................................................................................................... 30 ....103
Сл ДИСтРИБЬЮШн 
 КоМПанія ............................................................................................................. 9 ....105
СтаМіл тоВ ............................................................................................................... 1 ....109
СтОМатОлОг-Ж тЗоВ ВИробнИчо-КоМерційна ФірМа ......................... 38 .... 111
У-іМПл тоВ ................................................................................................................ 3 .... 113
УСМіШКа ПлЮС 
 ПрИВатне ПідПрИЄМСтВо ........................................................................... 16 .... 115
яСМін ПП ................................................................................................................. 54 .... 117

IT-теХнОлОгіЇ
MY DENTISTRY 
 КоМПанія ........................................................................................................... 44 ......30

СПеЦ. ЗМі, гРОМаДСЬКі СПілКИ
галДент 
 ВИдаВнИцтВо .................................................................................................. 48 ......45

наЦіОналЬна СПілКа СтОМатОлОгів УКРаЇнИ ........................................ 42 ......82
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DENTAL AND MEDICAL APPLIANCES
DENT LUX ODESSA ................................................................................................ 28 ......19
KAVO 
 REPRESENTATION IN UKRAINE...................................................................... 45 ......24
KERR 
 SWITzERLANDREPRESENTATION IN UKRAINE .......................................... 45 ......26
KERR ENDODONTICS ............................................................................................ 45 ......28
BIODENT 
 SALES OFFICE, CAD/CAM MILLING CENTRE ............................................... 35 ......37
DENTACOM .............................................................................................................. 52 ......48
GALIT ........................................................................................................................ 24 ......50
DENTAL DEPO LTD ................................................................................................. 46 ......56
DENTSTAL N LLC ...................................................................................................... 4 ......58
IVODENT LTD ........................................................................................................... 15 ......60
KOMDENT LLC. 
 (FORMER SERVICE-CENTRE LTD.) ................................................................ 26 ......68
MEDMARKET RETAIL GROUP LLC ..................................................................... 32 ......75
MEDTECHNIKA 
 SCHENGOFER NATALIYA YEVSTAHIYIVNA, PE ........................................... 19 ......79
MAXIMUS-GROUP ................................................................................................... 41 ......81
NORMACOM LTD. 
 pRO�UCTION & TRA�� �NT�RpRIS� ........................................................... 40 ......84
OXIA .......................................................................................................................... 27 ......88
PENTRON 
 USA  REPRESENTATION IN UKRAINE ............................................................ 45 ......94
SPOFA DENTAL A.S. 
 CzECH REPUBLIC. REPRESENTATION IN UKRAINE .................................. 45 ....108
STAMIL 
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№стендA №сторінки

BRANCH LIST OF EXHIBITORS

DENTAL EXPENSE MATERIALS, INSTRUMENTS
DENT LUX ODESSA ................................................................................................ 28 ......19
JULIA-M 
 MOLCHANOVA Y.S. ............................................................................................. 50 ......22
SMILE ENERGY 
 ��NTAL LAbORATORy ...................................................................................... 31 ......33
A DENT 
 OFFICIAL REPRESENTATIVE COMPANY OF ARCONA IN UKRAINE ......... 47 ......35
BIODENT 
 SALES OFFICE, CAD/CAM MILLING CENTRE ............................................... 35 ......37
BOIKO е.V. ............................................................................................................... 17 ......39
VERSHYNA-DENT ................................................................................................... 20 ......41
VIOLA MEDTECHNIKA JSC ................................................................................... 10 ......43
DENTACOM .............................................................................................................. 52 ......48
DENT-A-PORTE GROUP ........................................................................................ 12 ......52
DENTAL-DEPO ZAPORIZHZHYA LTD .................................................................. 33 ......54
DENTAL DEPO LTD ................................................................................................. 46 ......56
DENTSTAL N LLC ...................................................................................................... 4 ......58
IVODENT LTD ........................................................................................................... 15 ......60
INSTITUTE OF BIOMEDICAL TECHNOLOGIES LTD ......................................... 21 ......63
ITERUM DENTAL IMPLANTS ................................................................................... 6 ......65
KOMDENT LLC. 
 (FORMER SERVICE-CENTRE LTD.) ................................................................ 26 ......68
KRISTAR 
 GROUp OF COmpANI�S ................................................................................... 13 ......71
MEDMARKET RETAIL GROUP LLC ..................................................................... 32 ......75
MASTER-CLASS ECOLINE .................................................................................... 51 ......77
MEDTECHNIKA 
 SCHENGOFER NATALIYA YEVSTAHIYIVNA, PE ........................................... 19 ......79
MAXIMUS-GROUP ................................................................................................... 41 ......81
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BRANCH LIST OF EXHIBITORS

NORMACOM LTD. 
 pRO�UCTION & TRA�� �NT�RpRIS� ........................................................... 40 ......84
OXIA .......................................................................................................................... 27 ......88
OKSOMAT-AN LTD .................................................................................................... 5 ......90
OPTIMA ..................................................................................................................... 34 ......92
RIA-MED ................................................................................................................... 51 ......96
SAGADENT LTD. ..................................................................................................... 25 ......98
SVD TRADING LTD. .................................................................................................. 7 ....102
SENSTRADE LTD .................................................................................................... 30 ....104
SL DISTRIBUTION 
 COmpANy .............................................................................................................. 9 ....106
STAMIL 
 COmpANy .............................................................................................................. 1 .... 110
STOMATOLOG-G 
 IN�USTRIAL & COmm�RCIAL FIRm LLC ........................................................ 38 .... 112
U-IMPL  LTD ............................................................................................................... 3 .... 114
USMISHKA PLUS 
 pRIVAT� �NT�RpRIS� ..................................................................................... 16 .... 116

IT-TECHNOLOGIES
MY DENTISTRY 
 COmpANy ............................................................................................................ 44 ......31

SPECIAL MASS MEDIA, PUBLIC UNIONS
GALDENT 
 pUbLIShING ....................................................................................................... 48 ......46
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РеКлаМна КаМПанія

в СПеЦіаліЗОваніЙ ПРеСі:
- журнал «новини стоматології» ..............................................................  (м.львів, Україна)
- журнал «імплантологія. Пародонтологія. остеологія» ......................... (м.львів, Україна)
- журнал «дентаклуб»............................................................................. (м. харків, Україна)
- журнал «Стоматологічні оголошення» ....................................................(м. Київ, Україна)
- журнал «дентарт» .............................................................................(м. Полтава, Україна)
- журнал «Стоматологінфо» ................................................................... (м. харків, Україна)

в наСтУПнИХ вИДанняХ:
- газета «афіша Прикарпаття» .............................................(м. івано-Франківськ, Україна)
- газета «Від і до» ................................................................................ (м. чернівці, Україна)
- газета «газета в дорогу» ........................................................................ (м. львів, Україна)
- газета «газета реклама» ....................................................(м. івано-Франківськ, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення» .................................................. (м. Ужгород, Україна)
- газета «газета по-львівськи» ................................................................. (м. львів, Україна)
- газета «львівська пошта». ..................................................................... (м. львів, Україна)
- газета «неділя» ………………. .......................................................... (м. Ужгород, Україна)
- газета «Меркурій» .............................................................................м. житомир, Україна)

РеКлаМа  на  РаДіО:
- радіо «львівська хвиля»;
- радіо «галичина»;
- радіо «люкс ФМ»;
- радіо «Західний полюс»

телевіЗіЙна РеКлаМа:
- «5-ий канал»

ПіДтРИМКа в INTERNET
(СПеціаліЗоВані реСУрСИ):
http://dentaclub.com.ua/
http://stomatologinfo.com/
http://forum.stomatforum.com/
http://navistom.com/
http://zooble.com.ua/
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РеКлаМна КаМПанія

http://dentaclub.com.ua/
http://dentart.org/
http://www.galdent.com.ua/
https://dentistcalendar.com/
http://vse32.com.ua/
https://dentist-club.com.ua/
http://www.belodent.org/
http://zdorov-info.com.ua/
http://meddovidka.ua/

(ЗагалЬно інФорМаційні ПорталИ):
https://www.ria.com
http://infomisto.com/
http://www.032.ua
http://www.0342.ua/
http://news.kompass.ua/
http://www.citylife.net.ua/
https://moemisto.ua/
https://afisha.vash.ua/
https://afisha.lviv.ua/
http://list.in.ua
https://all.biz/
morepodiy.lviv.ua
https://worldexpo.pro
https://lvivski.in.ua

ЗОвніШня РеКлаМа:
- 200 рекламних плакатів  на вулицях міста та в медичних закладах
- рекламні установки в центрі міста

ЗаПРОШенО:
- 8 000 керівників установ і організацій західного регіону України спеціалістів підприємств  
 галузі
- 50 000 мешканців львова та області

цей Каталог ПротягоМ роКУ бУде доСтУПнИМ 
на WEB-Сторінці Прат «гал-еКСПо»® 

В Мережі іNTERNET
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СПеЦіалЬні ПОДяКИ

 дирекція IX міжнародної стоматологічної виставки «Дентал-еКСПО-2018» 
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в організації та проведенні виставки I 
програми супутніх заходів установам, організаціям, підприємствам:
 головному управлінню охорони здоров’я

 національній спілці стоматологів України

 асоціації стоматологів львівщини 

 національній спілці стоматологів України

 львівському національному медичному університету імені Данила галицького

 львівському палацу Мистецтв

 агентство економічної Безпеки «еФОРт» тоВ

 «Світдруку» Прат

 «Формат-Захід» тоВ

та учасникам виставки за проведення презентацій, семінарів та майстер-класів



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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