24-26 жовтня 2018 року у Львові відбудеться XVI міжнародна стоматологічна виставка
«Дентал-Україна» та XVI міжнародний стоматологічний форум
Виставка «Дентал-Україна» – це захід міжнародного рівня, на який з’їжджаються науковці,
представники відомих фірм-виробників стоматологічного обладнання та інструменту,
фармацевтичних препаратів, практикуючі стоматологи з усіх куточків України та з-за
кордону.
За роки свого існування саме ця виставка стала ідеальною платформою для просування
нових продуктів та технологій на стоматологічному ринку України.
У рамках експозиції виставки буде продемонстровано новітні технології, матеріали,
обладнання та інструментарій, сучасні методики лікування в галузі стоматології, що
сприятиме обміну досвідом між спеціалістами різних країн світу та регіонів України.
Одночасно з міжнародною стоматологічною виставкою «Дентал-Україна» проходитиме XVІ
міжнародний стоматологічний форум, в рамках якого відбудеться серія міжнародних
науково-практичних конференцій, лекцій, майстер-класів, практичних демонстрацій новітніх
технологій та матеріалів в стоматологічній галузі за участю провідних фахівців та фірмвиробників.
Наукова програма Форуму буде цікавою та насиченою:
24 жовтня

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-14:00

Міжнародна науково-практична конференція
«Естетична стоматологія. Філософія краси та здоров’я»
Місце проведення: Конференц-зал №1 (2-й поверх),
Організатор: Компанія «Dentsply Sirona»
Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні питання стоматології дитячого віку: профілактика та
лікування»
Місце проведення: Конференц-зал №2 (цоколь),
Організатори:
Майстер-клас
«Основні і додаткові методики в пародонтології та сучасні
протоколи лікування»
Місце проведення: Конференц - зал №3 (3-й поверх),
Організатор: Компанія «Галіт»

14:00-18:00

25 жовтня

10:00-18:00

10:0018:00

10:00-16:00

10:00-14:00

14:00-18:00

10:00-12:00

9:30-18:00

Лектор: Логвиненко Олена, гігієст-пародонтолог клініки Аванто,
сертифікований тренер компанії Durr Dental
Семінар
«Імплантація в поєднанні з A-PRF»
Місце проведення: Конференц-зал №3 (3-й поверх),
Організатор: Компанія «Implantswiss»
Лектор: Максим Макаренко, лікар вищої кваліфікації, Член УАЦСТ
Міжнародна науково-практична конференція
«Цифрова стоматологія: перспективна технологія чи модний
тренд?»
Місце проведення: Конференц-зал №1 (2-й поверх),
Організатор: Компанія «ІнСПЕ»
Науково-практична конференція
«Досвід і поради практикуючих лікарів. Найцікавіше про гігієну,
профілактику, прямі та непрямі реставрації»
Місце проведення: Конференц-зал №1 (2-й поверх),
Організатор: Компанія «ІнСПЕ»
Авторський майстер-клас
«Пряма реставрація. Відтворення первинного дизайну»
Місце проведення: м. Львів, вул. Коперника 18 А (готель «Джем»)
Організатор: Компанія «Аітас Плюс»
Спікер: Віталій Богачук
Семінар
«Керамічні реставрації. Традиції та інновації»
Місце проведення: Конференц-зал №3 (3-й поверх),
Організатор: Компанія «Івокляр»
Майстер-клас
«Навчальний майстер-клас по дентальній імплантації з
відпрацюванням мануальних навичок на фантомних моделях
щелеп»
Місце проведення: Конференц-зал №3 (3-й поверх),
Організатор: Компанія «U-Impl»
Лектори: Рижов Валентин Петрович, лікар-стоматолог, хірургімплантолог, член АІУ.
Коваль Марія Сергіївна, лікар-стоматолог, хірург-імплантолог, член
АІУ
Семінар
«Використання імплантологічної системи Iterum Premium Cone
при реабілітації пацієнтів з повною адентією. Переваги
конусного з'єднання імпланта з абатментом»
Місце проведення: Конференц - зал №2 (Цоколь),
Організатор: Компанія «ITERUM»
Лектор: Хоружий Михайло, лікар, хірург-імплантолог, головний
лікар клініки «МК Clinic», м. Київ
Майстер-клас
«Краса змінює світ»
Місце проведення: м. Львів, навчально-освітній центр Прем’єр
Дентал, вул. Варшавська, 69Б
Організатор: Компанія «Dentsply Sirona»
Лектор: Наталія Сініцина, лікар стоматологічної клініки-студії
«Аполлонія» Сергія Радлінського, сертифікований тренер компанії
Dentsply Sirona. Проводить реставраційні майстер-класи з
відеодемонстрацією із застосуванням біоміметичного методу Сергія
Радлінського

14:00-18:00

26 жовтня

10:00-18:00

10:00-14:00

10:00-14:00

Семінар
«Мікшування сучасних технологій для розширення кореневих
каналів, презентація авторського протоколу»
Місце проведення: Конференц - зал №2 (Цоколь),
Організатор: Компанія «SaGaDent»
Лектор: Третяков Сергій Іванович, сертифікований лектор компанії
Essential Dental Systems Inc. USA
Науково-практична конференція
«Сучасні можливості стоматології - від діагностики до
ортогнатичної хірургії»
Місце проведення: Конференц-зал №1 (2-й поверх) ,
Організатори:
Семінар
«Техніка зняття відбитку в стоматології і негайне
навантаження»
Місце проведення: Конференц - зал №2 (Цоколь),
Організатор: Компанія «Implantswiss»
Лектор: Емре Озбір, керівник клініки EDent в Levent Istanbul
(Туреччина).
Семінар
«Правила і принципи інструментації кореневих каналів.
Види інструментів і способи їх комбінацій. Демонстрація роботи
інструментами E3 Endostar.»
Місце проведення: Конференц-зал №3 (3-й поверх),
Організатор: Компанія «Іводент»
Лектор: Сапелюк Андрій Богданович, лікар-стоматолог, приватна
практика м.Івано-Франківськ, консультант компаній Poldent та
Cerkamed.

*Програма наукових заходів буде доповнюватися: http://www.dental-ukraine.info/
Урочисте відкриття виставки – 24 жовтня 2018 року о 10:00 год.
Для відвідування виставки Ви можете зареєструватись на сайті: http://www.dental-ukraine.info/
Організатор виставки – ПрАТ «Гал-ЕКСПО».
Місце проведення:
Львівський Палац Мистецтв,
вул. Коперника, 17

Детальна інформація про захід
Тел.: (032) 2971369, (067) 6711436
e-mail: nml@galexpo.lviv.ua
Facebook: https://www.facebook.com/Dental.Ukraine.Lviv/
http://www.dental-ukraine.info/

