
17- 19 квітня 2018 року у Львівському палаці мистецтв відбувся XXIV Львівський медичний 

форум, XXIV медична виставка «ГалМЕД» та IX спеціалізована виставка «Дентал-ЕКСПО», 

які протягом трьох днів об’єднали на одному виставковому майданчику фахівців в різних 

напрямках медицини та стоматології, вчених, представників відомих фірм-виробників 

медичного і стоматологічного обладнання та інструменту, які активно ділилися своїм 

досвідом, дискутували та знайомились з новинками галузі. 

 

У рамках експозиції виставки «Дентал-ЕКСПО» було представлено сучасне стоматологічне 

обладнання та інструментарій, витратні матеріали та лікувальні препарати, сучасні методики 

лікування в галузі стоматології, засоби дезінфекції та гігієни. 

 

У рамках виставки вдруге відбувся проект «Стоматологічна клініка мрії» + «Зуботехнічна 

лабораторія мрії», який привернув увагу, як молодих, так і спеціалістів з багаторічним 

досвідом. 

 

Цьогоріч в рамках проекту було представлено новинки в галузі стоматології через призму 

наукових заходів, лекцій, практичних демонстрацій та майстер-класів, міні-експозиції 

інтегральних комплексних рішень щодо обладнання та функціонування максимально 

продуманого стоматологічного бізнесу, інформаційні платформи консультацій, необхідних 

спеціалісту, який планує свій кабінет/клініку/лабораторію. 

 

17.04.2018 – 10:00 – 18:00 – Тренінги «Переговори з пацієнтом», «Тренінг для 

керівників клінік» 

Організатор: Тренінг-центр «ЛІДЕР» 

 11:00 – 18:00 – «Остеологічні аспекти в пародонтології та  

імплантології» 

Організатор: «Національна спілка стоматологів України» 

 12:00 – 14:00 –  Семінар «Використання імплантологічної системи Iterum 

Premium Cone при реабілітації пацієнтів з повною 

адентією» 

Організатор: компанія «ITERUM» 

 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 

 16:00 – 16:30 – Презентація «Можливості приладу для оцінки ступеня 

інтеграції імплантату Anycheck від компанії Neobiotech 

co.,Ltd» 

Організатор: компанія «Віола Медтехніка» 



 16:30 – 17:00 – Презентація «Огляд хірургічних наборів та інструментів 

від компанії Dental Studio» 

Організатор: компанія «Віола Медтехніка» 

18.04.2018 – 10:00 – 13:30 – Семінар «Стоматологічна практика від «А до Я». 

Юридичний практикум 

Організатор: «Національна спілка стоматологів України» 

 10:00 – 18:00 – Науково-практична конференція «Планування, як 

комплексний підхід у лікуванні в ортопедичній 

стоматології» 

Організатор: Зуботехнічна лабораторія «Smile Energy» 

 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 

 14:00 – 18:00 – Практичний майстер-клас «Імплантація. Від теорії до 

практики» 

Організатор: компанія «У-імпл» 

 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 ін.) 

Доповідач: Тереза Миколаївна - юрист ГС "Національна 

спілка стоматологів України", Центру стоматологічної  

імплантації та протезування "ММ", член робочої групи МОЗ 

України по розробці чинної редакції Ліцензійних умов 

здійснення медичної практики 

19.04.2018 – 10:00 – 12:00 – Майстер-клас «Естетика цільно-цирконієвих коронок з 

барвниками GC Luster Paste» 

Організатор: Зуботехнічна лабораторія С.Грибовського 

 10:00 – 14:00 – Майстер-клас «Металокераміка BAOT. Особливості 

роботи з керамічною масою. Техніка нанесення» 

Організатор: ТОВ «ІЗІДЕНТ» 

 10:00 – 14:00 – Практичний майстер-клас «Демонстрація 

інструментальної обробки кореневих каналів зубів 

різного ступеня складності інструментами компанії 

POLDENT» 

Організатор: Компанія «Іводент» 

 

Організатори виставки «Дентал-ЕКСПО» щиро сподіваються, що вона принесла користь 

усім, як учасникам, так і відвідувачам, хто зацікавлений у розвитку сучасної стоматології. 

 

 

Детальна інформація: 

 
Facebook: https://www.facebook.com/Dental.Ukraine.Lviv/ 

http://www.galexpo.com.ua/stomat/ 

 

https://www.facebook.com/Dental.Ukraine.Lviv/
http://www.galexpo.com.ua/stomat/

