
 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

28 жовтня 2020 (10:30-17:00) - Науково-практична конференція 
«Хірургія та протетика - синергія в цифровому та аналоговому вимірах» 
Організатор: 
• Українська Академія Пародонтології 
• Компанія «Dentsply Sirona» 
Місце проведення: конференц-зал №1 (2 поверх), Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17 
Телефон для довідок: +380970977371 

 

 
 
 
28 жовтня 2020 (10:00-18:00) - Науково-практична конференція 
«Сучасні підходи до лікування пацієнтів з дентофобією» 
Організатор: 
• Національна спілка стоматологів України 
• Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
• Українська асоціація седації та анестезії в стоматології (УАСАС) 
• Українська асоціація профілактичної та дитячої стоматології 
Інформаційний партнер: 
• Компанія Maximus 
• Навчальна онлайн платформа S.education 
Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь), Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17 
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28 жовтня 2020 (11:00-13:00) - Семінар 
«Клінічний підхід до лікування хворих зі скомпроментованим пародонтом різного ступеня 
важкості». 
Спікер: Дерейко Лариса Василівна - к.м.н., доцент, Голова Львівського осередку асоціації лікарів – 
пародонтологів України, лікар-пародонтолог. 
Організатор: 
• Компанія Colgate 

 
Місце проведення: конференц-зал №3 (3 поверх), Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17 
Реєстрація (Участь безкоштовна) 
Онлайн трансляція відбудеться за посиланням 

 
 
29 жовтня 2020 (10:00-17:00) - Науково-практична конференція 
«Інфекційний контроль в стоматології». 
Що потрібно знати сьогодні персоналу та власникам клінік, щоб захистити себе і пацієнтів. 
Організатор: 
• Компанія INSPE 
Місце проведення: конференц-зал №1 (2 поверх), Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17 
Телефон для довідок: +380673718678 

 

 
 
30 жовтня 2020 (10:00-17:00) - Науково-практична конференція 
«Resto-Education Lviv. Стратегія роботи в деталях. Пряма реставрація фронтальних та бокових 
зубів» 
Організатор: 
• Національна спілка стоматологів України 
• Асоціація молодих стоматологів України 
• Компанія Micerium (Італія) 
• Компанія Ligeya (Україна) 
Місце проведення: конференц-зал №1 (2 поверх), Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17 
Телефон для довідок: +380676743626 
*Реєстрація. 
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30 жовтня 2020 (10:00-18:00) - Науково-практична конференція 
«Мультидисциплінарний підхід в ортодонтії» 
Організатор: 
• Асоціація ортодонтів України 
• Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
• Львівський осередок асоціації ортодонтів України 
• Асоціація стоматологів Львівщини 
Інформаційний партнер: 
• Компанія Maximus 
Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь), Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17 

 
 

КРУГЛІ СТОЛИ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ 

28 жовтня (14:00 - 17:00) 
Майстер клас від Philips Sonicare 
«Особливості роботи з пародонтологічними та імплантологічними пацієнтами». 
Лектор: Оксана Потупа, магістр медицини (M.Sc.), експерт з Клінічної Пародонтології, член Іспанської 
Асоціації Пародонтології та Остеоінтеграції (SEPA), член АПУ. 
Організатор: 
• Philips Sonicare 
Місце проведення: конференц-зал №3 (3 поверх), Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17 

 

 
29 жовтня (11:00 - 18:00. Реєстрація з 9:30 - 11:00) 
Практичний майстер-клас 
«Клаптева пародонтальна хірургія». 
Лектор: Мирослав Солонько 
Організатор: 
• Українська Академія Пародонтології 
Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь), Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17 
Реєстрація за номером тел: +38 097 22 33 443 
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29 жовтня (11:00 - 17:00) 
Одноденний теоретично-практичний майстер-клас 
«Пряма реставрація фронтальних зубів. Basic level». 
На цьому майстер класі Ви отримаєте всі основні теоретичні знання і практичні навички естетичної 
реставрації. 
Організатор: 
• Навчальний центр FSC 
Місце проведення: конференц-зал №3 (3 поверх), Львівський палац мистецтв, вул. Коперника 17 
Реєстрація за номером тел: +38 067 67 43 626 

 

 
 
 
29 жовтня (11:00 - 18:00. Реєстрація з 9:30 - 11:00) 
Майстер-клас 
«SRP - ключ до успішного пародонтологічного лікування». 
Лектор: Христина Рижук 
Організатор: 
• ГО "Українська Академія Пародонтології 
Деталі та реєстрація за телефоном: 097 22 33 443 
Місце проведення: готель "Нота Бене" (вул. Поліщука, 78а) 
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29 жовтня (12:00) 
Презентація ербієвого лазеру Doctor Smile Pluser та майстер-клас з Адріаною Бариляк. 
Лектор: Адріана Бариляк, к.м.н., доц.кафедри терапевтичної стоматології ЛНМУ ім.Д.Галицького 
зав.відділенням лазерної стоматології ЦСІП "ММ" Дипломованим спеціалістом Академії лазерної 
стоматології SOLA, Відень (Австрія) Президентом Асоціації лазерної стоматології України. 
Організатор: 
• Компанія «Укрмед-Дентал» 
Місце проведення: стенд компанії 

 
 
31 жовтня - 2 листопада 
Практичний майстер-клас 
«Все про прямі композитні реставрації». 
Три дні практики, найбільш важлива теорія, моделі для практики які імітують колір, форму та текстуру 
зубів. Ми разом зробимо реставрацію різця 4-го класу, прямий композитний вінір, порожнини 1 та 2-го 
класу на молярах 
Організатор: 
• Навчальний центр FSC 
• Компанія Micerium (Італія) 
• Компанія Ligeya (Україна) 
Місце проведення: навчальний центр FSC на базі клініки Enamel, м.Львів, вул.Корольова, 10 

 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

• Програма заходів в зоні "Бізнес-локація". 
 

28-30 жовтня 
Вперше на виставці!!! 
Стоматологічна установка ANTHOS A3 Plus від італійської компанії ANTHOS (концерн Cefla s.c.) вже 
давно стала світовим бестселером завдяки своїй універсальності та дуже адекватній ціні! Завдяки 
оновленню 2020-го року, ANTHOS A3 Plus стала ще досконалішою та значно підвищила свій потенціал, 
отримавши додаткову надійність, функціональність, гнучкість та безпеку. Сучасні автоматичні системи 
дезінфекції, конструктивні особливості, що мінімізують ризик перехресного зараження, зручна user-
friendly панель керування інструментами з LED-дисплеєм, електричний індукційний безщітковий 
мікромотор – широкий спектр робочих функцій, що високо підняли планку продуктивності 
стоматологічної установки ANTHOS A3 Plus. 
Організатор: компанія «УКРМЕД дентал» 
Місце проведення: стенд компанії 
Сайт компанії 
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28-30 жовтня 
Новинка від ТОВ «НВП Фотон»! 
Світильники оснащені світлодіодами OSRAM, різних кольорових температур 4100, 5100, 6500 
градусів Кельвіна, з високим індексом кольоропередачі Ra 95. 
Організатор: ТОВ «НВП Фотон» 
Місце проведення: стенд компанії 
Сайт компанії 

 
 
 
28-30 жовтня 
Учасник міжнародної стоматологічної виставки "Дентал®-Україна" 2020, компанія ТОВ «МЕД-
ДЕНТАЛ СЕРВІС» презентує найсучасніші операційні мікроскопи від компанії «Semorr». 
- безступеневе збільшення ZOOM; 
- вбудована Sony 4К камера з розширенням Full HD; 
- об’єктив зі змінним фокусом (Vario), з робочою відстанню від 180 мм до 460 мм; 
- система освітлення - виробництва США; 
- німецька оптика відмінної якості; 
- керування камерою за допомогою мобільного телефона або джойстиків на мікроскопі. 
Організатор: ТОВ «МЕД-ДЕНТАЛ СЕРВІС» 
Місце проведення: стенд компанії № 64. 
Сайт компанії 
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28-30 жовтня 
Презентація новинки від ТОВ «ПРОГРЕТ» 
Піч для відпалу цирконію ТЕРМОДЕНТ SP-01: 
- Вільно програмована піч SP-01 робить можливим спікання (синтеризацію) практично всіх матеріалів з 
діоксиду цирконію, наявних на ринку. 
- Призначена для лабораторій з фрезерними системами, а також для лабораторій, які працюють з 
меншою кількістю реставрацій. 
Організатор: ТОВ «ПРОГРЕТ» 
Місце проведення: стенд компанії 
Сайт компанії 

 
28-30 жовтня 
Новинка від компанії «Медінтех» 
Ендодонтичний мотор Wieter Maestro D. 
Ендодонтичний мотор Wieter Maestro D з вбудованим багаточастотним апекслокатором задовільняє 
найсуворішим вимогам сучасної ендодонтії. Кольоровий висококонтрастний OLED-дисплей відображає 
усі налаштування та параметри роботи приладу. Можливість повороту голівки наконечника дозволяє 
зручно керувати роботою приладу в будь-якому положенні. Ендомотор містить вбудовану бібліотеку 
16-ти програм файлових систем Wieter та надає можливість збереження 9-ти індивідуальних програм 
користувача. 
Організатор: ТОВ «Медінтех» 
Місце проведення: стенд компанії 
Сайт компанії 

 
 
 
 
28-30 жовтня 
Новинка від компанії «CORTEX» 
Magix - імплантат Drill-Less. 
Magix - імплантат Drill-Less з конічним з'єднанням та унікальною різьбою для постановки з мінімальним 
свердлінням кістки. 
Організатор: компанія «CORTEX» 
Місце проведення: стенд компанії 
Сайт компанії 

http://www.progret.com.ua/
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28-30 жовтня 
Новинка від компанії «LM-Instruments» (Фінляндія) 
До уваги відвідувачів інструмент для ущільнення ретракційної нитки. Простий, але водночас 
витончений інструмент несе в собі кращі характеристики ергономіки та тактильних відчуттів. Кут вигину 
робочої частини та заокруглений кінчик дозволяє без ускладнень помістити ретракційну нитку навколо 
зуба в ясеневу кишеню, не пошкоджує тканину. 
Код для замовлення: 
LM 490-491 XSI/ES - діаметр 2,0 мм 
LM 491-492 XSI/ES- діаметр 2,6 мм 
Консультація та продаж від ексклюзивного представника оригінальних ручних інструментів компанії LM-
Instruments в Україні: Аітас Плюс 
Тел. для довідок: 067 360-82-28, 050 435-42-90 
Місце проведення: стенд компанії 
Сайт компанії 

 
 
 
28-30 жовтня 
Вперше на виставці новинка від компанії Micerium (Італія) 
Організатор: компанія «Лігея» 
Місце проведення: стенд компанії 
Сайт компанії 
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28-30 жовтня 
Презентація інформаційного проекту Harm Reduction Programs 
Проект направлений на інформування стоматологів про наукові дані та дослідження, які стоять за 
альтернативами палінню. 
Ми прагнемо, щоб люди усвідомлено приймали рішення, спираючись на об'єктивну інформацію, могли 
отримати фахову і необхідну інформацію при звернені до лікаря. 
За статистикою, стоматологи знаходяться на 2-му місці за відвідуваністю після терапевта. 
При цьому саме стоматологи можуть вказати на особливості впливу куріння на ротову порожнину ще 
на естетичному рівні та дати відповідні поради щодо зниження впливу. 
Тому упевнена рекомендація лікаря стоматолога може допомогти курцеві прийняти життєво важливе 
для нього або неї рішення. 
Сайт компанії 

 
 
 
28-30 жовтня 
Інноваційна компанія «Філіпс Україна» предсталяє нову звукову електричну зубну щітку Philips 
Sonicare Diamond Clean серіі 9000. 
Завдячуючи звуковій технологіі, що являє собою пульсуючі та вимітаючі рухи щетинок, які 
здійснюються 62 тисячів разів на хвилину*: 
- Біліші зуби вже за тижень. Щітка відбілює зуби за рахунок виведення поверхневих плям**. 
- Пульсуючі та вимітаючі рухи щетинок делікатно руйнують зубний наліт та вимивають його з усіх 
важкодоступних місць. 
- У 10 разів усуває більше зубного нальоту, ніж звичайна ручна зубна щітка. 
- 2 хвилини чищення Philips Sonicare за ефективністю дорівнюють 30 хвилинам чищення ручною 
зубною щіткою***. 
Окрім того, Philips Sonicare Diamond Clean серіі 9000, має комплексний підхід до якісної гігєни 
порожнини рота: 
• 4 режими для різних потреб. Щітка має функції: очищення від нальоту, відбілювання, догляду за 
яснами та ретельного чищення. 
• Вбудований датчик тиску. Більшість людей шкодять своїм зубам, тому що під час чищення надто 
сильно притискають щітку до них, навіть не усвідомлюючи цього. Philips Sonicare подає сигнал, коли ви 
тиснете на зуби надто сильно. 
• Додаток для смартфона. Щітку можна підключити до додатку на телефоні. Він допомагає 
дотримуватися режиму, персональних цілей і контролює стан зубів. 
• Легко заряджати. Щітка працюватиме до двох тижнів на одному заряді. 
• Повідомляє про заміну насадки. Щітка сама відстежує тривалість та інтенсивність використання 
насадки та вчасно нагадує про необхідність заміни. 
*62 000 вимітальних рухів на хвилину зумовлені 31 000 повних коливань головки зубної щітки. 

 
 

https://www.pmiscience.com/


 

 

28-30 жовтня 
Перша в світі ін‘єкційна гіалуронова кислота для стоматології Гіадент BG 
Спектр застосування: 
- рожева естетика - корекція чорних трикутників та рецессій 
- пародонтологія - лікування пародонтитів, периімплантитів, захворювань СОПР 
- хірургія та імплантологія - покращення якості та збільшення об‘єму м‘яких та твердих тканин, 
зменшення періоду реабілітації 
Подробиці, детальна брошура та розіграш миттєвої знижки на препарат на стенді 
ексклюзивного представника в Україні. 

 
 
 
28-30 жовтня 
Учасник виставки, компанія DLX презентує нове покоління безщіткових ендомоторів вищого 
класу від одного з найпопулярніших брендів світу - Woodpecker 
Організатор: компанія «DLX» 
Місце проведення: стенд компанії 

 
 
 
 
28-30 жовтня 
Компанія COXO презентує свій новий флагманський високопотужний турбінний наконечник з 
супер торком TITAN 
Організатор: компанія «COXO» 
Місце проведення: стенд компанії 



 

 

 
 
 
 
28-30 жовтня 
Учасник міжнародної стоматологічної виставки "Дентал®-Україна" 2020, 
компанія TreeMed презентує новинку від американської компанії DynaFlex - унікальну 
самолігуючу брекет-систему Norris. 
Брекет-система Norris 20/26 - це новий вимір ефективності лікування, оскільки на сьогоднішній день це 
найдосконаліше досягнення у пасивному самолігуванні та у формі дуги. 
Брекет-система Norris 20/26 - включає найпривабливіші переваги в своєму класі. Серед яких: 
- Біосумісний, кобальтово-хромовий сплав для безнікелевого використання пацієнтами, чутливими до 
алергії; 
- Неперевершена міцність зчеплення: розроблено, щоб відповідати кожному зубу і створювати 
неперевершено надійну міцність зчеплення; 
- Бездоганний механізм: кришки, що ідеально працюють, мають зворотний механізм із звуковим 



 

 

натисканням на відкриття та закриття, що надійно працює протягом всього лікування; 
- Завдяки технології лиття під тиском - гарантована міцність, гладкість та зручність поверхонь та 
підвищення комфорту і гігієни; 
Поєднання в брекет-системі Norris системи вільного ковзання та ефективно налаштованої точності 
роблять цю брекет-систему неймовірно ефективною. Це дозволяє вдосконалювати результати та 
робити завершальні штрихи за менший час та за меншу кількість відвідувань. 
Результати справді неймовірні! 
Організатор: компанія «TreeMed» 
Місце проведення: стенд компанії 

 
 
 
28-30 жовтня 
Компанія DLX, що є офіційним дестрибьютером бренда HUGE, презентує незрівнянні двошарові 
зуби KAILI, виготовлені з РММА смоли, тепло вітаються клієнтами в усьому світі завдяки їхньої 
хорошої якості і розумної ціни. 
Організатор: компанія «DLX» 
Місце проведення: стенд компанії 
Сайт компанії 

 
 
 
28-30 жовтня 
Компанія SYSTEM MEDICALS представляє діодні лазери LASOTRONIX (ПОЛЬША), самі 
функціональні лазери на світовому ринку. 
Організатор: компанія «SYSTEM MEDICALS» 
Місце проведення: стенд компанії 
Сайт компанії 

https://www.dlx.ua/
https://www.lasotronix.org/


 

 

 
 
 
28-30 жовтня 
NEW!!! Апарати для седації BALDUS GERMANY (СЕРТИФІКОВАНО). 
Місце проведення: стенд компанії 

 
 
 
28-29 жовтня (з 10:00 до 18:00) 
На стенді компанії GC проводитимуться презентації на тему: 
- 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 та багато інших. 
(Лектор: лікар-консультант компанії GC Володимир Ричков, м. Трускавець). 
- Безмежні можливості системи кераміки INITIAL. 
(Лектор: технік-демонстратор компанії GC Павло Мілованов, м. Львів (28 жовтня), технік-демонстратор 
компанії GC Сергій Грибовський, м. Львів - 29 жовтня). 
Організатор: компанія «GC» 
Місце проведення: стенд компанії 

 



 

 

 
 
ТОВ ІВОДЕНТ представляє революційну систему для обробки кореневих каналів E3 AZURE 
ENDOSTAR. 
Розклад презентацій на стенді компанії ІВОДЕНТ: 
28 жовтня 
- 13:00 «Революційна система для обробки кореневих каналів E3 Azure. Використання 2-3 інструментів 
для повної обробки кореневого каналу» 
29 жовтня 
- 11:00 «Революційна система для обробки кореневих каналів E3 Azure. Використання 2-3 інструментів 
для повної обробки кореневого каналу» 
- 15:00 «Re-Endo. Використання інструментів при повторній обробці кореневих каналів» 
Лектор: лікар-консультант компанії Endostar, Андрій Сапелюк. 
Організатор: компанія «ІВОДЕНТ» 
Місце проведення: стенд компанії 

 
 
 
 



 

 

ТОВ ІВОДЕНТ представляє новинку на ринку України – універсальний ербієвий дентальний 
лазер LiteTouch від ізраїльського виробника Light Instruments. 
Розклад презентацій на стенді компанії ІВОДЕНТ: 
28 жовтня 
- 11:00 «Малоінвазивні технології з використанням ербієвого дентального лазеру LITETOUCH» 
- «Використання ербієвого дентального лазера у різних клінічних випадках» 
29 жовтня 
- 13:00 «Малоінвазивні технології з використанням ербієвого дентального лазеру LITETOUCH» 
Лектор: лікар-консультант компанії Endostar, Андрій Сапелюк. 
Організатор: компанія «ІВОДЕНТ» 
Місце проведення: стенд компанії 

 
 
 
28-30 жовтня 
До вашої уваги серед новинок ортодонтичної компанії Орто-Лайн – інноваційне рішення Carriere 
MOTION 3D від бренду Henry Schein. 
Це корекційний апарат, що використовується для лікування оклюзійних аномалій (патології класу ІІ і ІІІ) 
до моменту позиціювання брекетів чи лікування капами. 
Більше про апарат і брекети на сайті. 
На стендах компанії Орто-Лайн традиційно продукція від відомих світових брендів – Dentsply Sirona 
Orthodontics, Scheu-Dental та Henry Schein. 
Чекаємо вас на виставці! 
Організатор: компанія «Орто-Лайн» 

https://ortoline.com.ua/product/carriere-motion-3d/


 

 

Місце проведення: стенд компанії #23 
Сайт компанії 

 
 
 
28-30 жовтня 
Компанія АРТ-ОРТО, офіційний дистриб'ютор GC Orthodontics, презентує новинку GC Ortho 
Connect Flow - унікальний адгезив для фіксації ретейнерів. 
Чудове рішення як для ортодонтів, так і парадонтологів. 
GC Ortho Connect Flow є автозв’язним і дуже добре в'яжеться як з емаллю, так і з металом. Завдяки 
фосфатному мономеру, подібному до праймера для металу, Ortho Connect Flow забезпечує міцну 
фіксацію. 
• Покращена еластичність та опір 
• Завдяки новому мономеру з довгим ланцюгом підвищується гнучкість клею 
• Підвищена ударостійкість і міцність клею, висока жорсткість та стійкість до зламу 
Замовляйте за телефонами: +38 067 220 9500, +38 097 476 5275, +38 050 910 2280 
Організатор: компанія «АРТ-ОРТО» 
Місце проведення: стенд компанії 

 
 
 
28-30 жовтня 
Новинка від 3М – ULTRA-непомітні брекети Clarity Ultra! 
Ultra-непомітні самолігатурні брекети Clarity Ultra – це абсолютна кераміка. 
Читайте більше про особливості брекетів у статті на сайті. 
На стендах компанії Орто-Систем традиційно продукція від відомого світового бренду 3М. 
Чекаємо вас на виставці! 
Організатор: компанія «Орто-Систем» 

https://ortoline.com.ua/
https://ortosystem.com.ua/brekety-clarity-ultra-estetychne-rishennya-v-ortodontiyi/


 

 

Місце проведення: стенд компанії 
Сайт компанії 

 
 
 
 
28-30 жовтня 
Презентація нового продукту від компанії «SERVUS»! 
BracePaste® MTP Primer 
- працює з усіма фото адгезивами; 
- забезпечує надійну фіксацію при вологому середовищі; 
- не використовується з композитними (пластиковими) брекетами; 
- зберігається при кімнатній температурі 10С-25С; 
- об’єм 6 мл. 
Організатор: компанія «SERVUS» 
Місце проведення: стенд компанії 
Сайт компанії 

 
 

https://ortosystem.com.ua/
http://www.servusua.com/
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