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29 - 31 жовтня у Львові вже всьоме відбуватиметься міжнародна стоматологічна виставка «Дентал-Україна-2009».
За роки свого існування виставка Дентал-Україна зарекомендувала себе як одна з найкращих в Україні та Європі.
Свідченням цього є склад та географія учасників виставки. На 150 стендахфірм-учасниць, відвідувач зможе ознайомитись
із новинками стоматологічного ринку, а лікарі-консультанти нададуть вичерпну інформаціюяка цікавитиме спеціалістів.

У виставці беруть участь представники найвідоміших фірм-виробників та постачальників стоматологічного
обладнання та матеріалів, з Німеччини, Швейцарії, Франції, Великобританії, Швеції, Італії, Польщі, Чехії, Словаччини,
Республіки Білорусь, Росії, Бразилії, США, Японії, Південної Кореї та України. Серед них: «KaVo Dental», «Morita»,
«HeraeusKulzer», «3MESPE», «Vita», «Ivoclar Vivadent», «Вredent», «Institut Straumann», «Dentsply».

Організатор виставки—ЗАТ«Гал-ЕКСПО» .Офіційний партнер виставки—ТМ«Blend-a-med» та «Oral-B».
В експозиції виставки цілий ряд фірм, які були учасниками виставок в попередніх роках: львівські фірми —

«ІнСпе», «Нові дентальні технології», «ММ плюс», «Рікота», «Нормаком», «Усмішка», «Прем єр Дентал»; київські —
«СВДтрейдінг», «Оксамат», «Оптіма», «Крістар», «Крим-медмаркет» (м.Сімферополь), «Галіт» (м.Тернопіль), та ряд
інших.

На стендах учасників виставки представлені і інші світові лідери виробництва обладнання і матеріалів для
стоматології, зокрема, «Dr.Jean Bausch KG», «HEINE», «MELAG» (Німеччина), «EUR-MED», «CHIRANA Medical»,
«Slovadent» (Словаччина), «Geistlich Pharma AG», «MIS company» (Ізраїль), «A-DEC» (США), «Ugin Dentaire»(Франція),
«Futura Surgicare» (Індія), «Zhermapol» (Польща), «SHOFU» (Японія), продукція інших виробників з названих країн, а також
фірм Австрії, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Данії, Італії, Іспанії, Китаю, Кореї, Нідерландів, Пакистану, Росії,
США, Фінляндії, Франції, Чехії,Швеції,що свідчить продійсноміжнародний характер виставки.

Приємно разом з тим відзначити присутність в експозиції виставки вітчизняних виробників обладнання, матеріалів
та медикаментів. Серед них виробник оригінальної медичної техніки ПМП «Відар»(м.Віниця), «СВД Трейдинг» (м.Київ)
діамантовий обертовий інструмент, «Кром-Дентал» (м.Київ) — сучасний фото-полімерний матеріал КРОМЛАЙТ-Р,
«Дезомарк» (м.Львів) — дезинфекційні препарати, «ОксаматАН» (м.Київ) — композиційні матеріали для ортопедичної та
терапевтичної стоматології, «Целліт» (м.Одеса) розробка та виробництво стоматологічних ливарних сплавів, «Сатва»
(м.Тернопіль) — виробництво сучасного стоматологічного обладнання, «Каскад-Дент» (м.Київ) — єдиний в Україні
стоматологічний супермаркет.

Паралельно з роботою виставки, буде проходити VІІ Міжнародний стоматологічний форум, в рамках якого
відбудеться науково-практична конференція «Сучасні методи протезування в стоматології. Тканинна інженерія як
альтернатива біоматеріалам. Нові дослідження композитів. Аспекти токсикології», презентації та майстер-класи провідних
фахівців з практичного застосуванняметодик таматеріалів в галузі стоматології.

.
В рамках стоматологічного форуму , почесний професор

Женевського університету (Швейцарія); учасник конгресів ADF(Париж), IADR, Європейського товариства з біоматеріалів і
Світового Конгресу біоматеріалів; член-засновник і першийпрезидентШвейцарського товариства з біоматеріалів.

у приміщенні Конференц-залу Львівського обласного центру здоров'я відбудеться круглий стіл
стоматологів, сімейних лікарів, працівників освіти та ЗМІ «Формування здорового способу життя та профілактична
стоматологія , організований Головним управлінням охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, ТОВ
Колгейт-Палмолів Україна , Львівськимобласнимцентром здоров'я таАкціонернимТовариством«Гал-ЕКСПО» .

З лекціями на конференціях виступатимуть провідні вчені і практикуючі стоматологи з Києва, Львова, Харкова,
Одеси, Івано-Франківська, Ужгорода, Росії, а такожНімеччини.

Своїми знаннями і практичним досвідом поділяться в ході майстер-класів , презентацій та відкритих демонстрацій
спеціалісти компаній «KAVO DENTAL», «Vita»,«Ivoclar Vivadent» та «KETTENBACH» (Німеччина), «J Morita» (Японія),
«Kavo do Brazil» (Бразилія), 3M ESPE (США), фірми «Institute Straumann» (Швейцарія), фірм «ЗІ», «ІнСпе» та «ММ плюс»,
ендодонтичної клініки «Профідент-плюс», компанії «Прем'єр-Дентал» (Львів), фірм «Оксамат-АН», «Кром Дентал» та
«Інтекс» (Київ), «Панмед» (Одеса), «Дентал-Депо» (Тернопіль) та інш.

На виставці учасники та відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з спеціалізованими виданнями стоматологічного
напрямку: «Новини стоматології» (м.Львів), «Стоматолог» (м.Харків), «Современная стоматология», «Навігатор
стоматології» (м.Київ), «Дентальні технології» (м.Харків).

Виставка «Дентал-Україна» і супутні їй науково-практичні заходи покликані підвищити рівень професійних знань та
розширити інструментарій стоматологів, а відповідно, сприяти розвитку якості стоматологічних послуг для населення
Львівщини таУкраїни в цілому.
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Родзинкоюцьогорічногофорумустанежива клінічнадемонстраціянапацієнті
Вперше в Україні! VIP-лектор Жан-Марк Мейер

30 жовтня, о 12-00

Форум проводиться за підтримки Асоціації стоматологів України, Асоціації стоматологів Львівщини, Асоціації
імплантологів України, Головного управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, Львівського
національного медичного університету ім.Д.Галицького, Центру стоматологічної імплантації та протезування. Офіційний
партнерфоруму—компанія «Colgate».
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