
ПРОГРАМА РОБОТИ В РАМКАХ ВИСТАВКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ 

«СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА МРІЇ» + «ЗУБОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ МРІЇ» 2018 

 

17 квітня 2018 

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

клінік» 

                                               Організатор: Тренінг-центр «ЛІДЕР» 

Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь), 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 №1 (ІІ 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: зал для проведення майстер-класів та презентацій 

(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: зал для проведення майстер-класів та презентацій 

(ІІІ поверх), Львівський палац мистецтв (вул.  Коперника, 17) 

 

 12:30 – 14:30  –                    Семінар «Використання імплантологічної системи Iterum   Premium 

Cone при реабілітації пацієнтів з повною адентією» 

                                               Організатор: компанія «ITERUM» 

                                               Місце проведення: зал для проведення майстер-класів та     

презентацій (ІІІ поверх), Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 

17) 

 

14:30 – 16:30  –                     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: зал для проведення майстер-класів та презентацій 

(ІІІ поверх), Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17) 

 

16:30 – 17:00  – Презентація «Можливості приладу для оцінки ступеня інтеграції  

імплантату Anycheck від компанії Neobiotech co.,Ltd» 

                                               Організатор: компанія «Віола Медтехніка» 

Місце проведення: зал для проведення майстер-класів та презентацій 

(ІІІ поверх), Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17) 



 

17:00 – 17:30 -  Презентація «Огляд хірургічних наборів та інструментів від    компанії 

Dental Studio» 

                                               Організатор: компанія «Віола Медтехніка» 

Місце проведення: зал для проведення майстер-класів та презентацій 

(ІІІ поверх), Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17) 

 

18 квітня 2018 

 

10:00 – 13:30 –              Семінар "Стоматологічна практика від А до Я"    

   юридичний практикум 

                                               Організатор: «Національна спілка стоматологів України» 

Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ поверх), Львівський палац 

мистецтв (вул. Коперника, 17) 

 

 

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

                                               Організатор: компанія «У-імпл» 

Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ поверх), Львівський палац 

мистецтв (вул. Коперника, 17) 

 

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

підхід у лікуванні в ортопедичній стоматології» 

                                               Організатор: Зуботехнічна лабораторія “Smile Energy” 

Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь), 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: зал для проведення майстер-класів та    презентацій 

(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: зал для проведення майстер-класів та    презентацій 

(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: зал для проведення майстер-класів та   презентацій 

(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.) 

                                                  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  

                                                 Місце проведення: зал для проведення майстер-класів та   презентацій 

(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: ТОВ «ІЗІДЕНТ» 

Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ 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 №2 (цоколь), 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: зал для проведення майстер-класів та   презентацій 

(ІІІ поверх), Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17) 

 

 


