
 

Закінчилась чергова виставкова подія серії виставок Галицькі експозиції – XV міжнародна 

стоматологічна виставка «Дентал® - Україна» та XV міжнародний стоматологічний Форум. На 150 

стендах фірм-учасниць відвідувач мав можливість  ознайомитись із сучасними методиками 

лікування, обладнанням, новітніми технологіями і матеріалами  стоматологічного  ринку. 

 

У виставці взяли участь представники відомих фірм-виробників та постачальників 

стоматологічного обладнання та матеріалів, представництва з Італії, Швейцарії, Швеції, Ізраїлю, 

Австрії, Німеччини, США, Данія, Польщі, Чехії, Словаччини, Туреччини, Японії та України. Серед 

них, всесвітньо відомі компанії, а саме: «Ivoclar Vivadent», «Kerr», «KAVO Dental», «Вredent»,  

«Sirona», «Thienel Dental», «Spofa Dental», «ROKO», «Implance», «Micerium», «SLOVADENT»,  та ін. 

Як завжди в рамках експозиції було представлено багато вітчизняних виробників 

стоматологічного обладнання та матеріалів. Серед них фірма «ОксаматАН» (м. Київ) — 

композиційні матеріали для ортопедичної та терапевтичної стоматології,  науково-інженерний центр 

«Сканер» (м. Черкаси) - розробник оптичних приладів, ТОВ «Віола» (Полтава) – виробник медичної 

техніки, НВФ «Прогрет» (Львів) – виробник медичного та стоматологічного обладнання, НВП 

«Фотон» (м.Тернопіль) -  виробництво світлодіодних (LED)  світильників, компанія «Галіт» - 

виробництво сучасних стоматологічних установок та ін. 

 

Офіційними партнерами Форуму та виставки цьогоріч стали компанія «Крістал» (м.Одеса) та 

компанія «Імплантсвісс» (Швейцарія), постійними партнерами впродовж усіх років залишаються 

компанія «ІНСПЕ» та «ММ плюс». 

 

В рамках виставки та Форуму відвідувачі мали змогу ознайомитися з новинками 

стоматологічної галузі: 

 

 «Dentsply Sirona» (Австрія) – високотехнологічне стоматологічне обладнання; 

 «IVOCLAR VIVADENT» (Німеччина) – композитні матеріали нового покоління та 

комплексне оснащення стоматологічних клінік та зуботехнічних лабораторій; 

 «Імплантсвісс» та компанія «U-IMPL» (Швейцарія) – зубні імпланти нового покоління та 

інноваційні рішення; 

 Ямамото Центр -комплексні рішення по інтеграції цифрових систем в роботу зуботехнічної 

лабораторії та стоматологічної клініки; 

 Bisco Inc. (США) – лідер з розробки та виробництва адгезивів, композитних цементів та 

композитних пломбувальних матеріалів; 

 Компанія «Усмішка Плюс» (Україна)  - новинки в галузі цифрової стоматології від провідної 

компанії 3SHAPE (Данія); 

 «Галіт»(Україна)-комплексне оснащення стоматологічної практики; 

 «Колгейт-Палмолів» - сучасні засоби по догляду за порожниною рота; 

 «Royal Integration Ltd» та компанія My DENTISTRY (Україна)  – програмне забезпечення 

для якісної роботи клініки; 

 «Фікс Трейд» (Україна) – сучасне обладнання для зуботехнічних лабораторій; 

 «Вілан» (Україна) – ексклюзивний представник «BODE Chemie GmbH» (Німеччина) – 

антисептики та дезінфектанти; 

 Діагностичний центр «3Д-Діагностика» (Україна) – послуги із комп’ютерної томографії на 

основі програмного забезпечення «Planmeca Romexis»; 

 «Прем,єр Дентал»(Україна)- широкий спектр стоматологічних матеріалів світових брендів; 

 Навчальний центр «Smile Energy Academy» (Україна) - сучасні знання  для зубних техніків 

та стоматологів. 

 

У дні проведення виставки пройшов XV МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ 

ФОРУМ, в рамках якого відбулися науково-практичні конференції, лекції, майстер-класи, практичні 



демонстрації нових технологій, матеріалів в стоматологічній галузі за участю провідних стоматологів 

та провідних фірм-виробників. 

 

Організаторами наукової програми Форуму були: 

 Національна спілка стоматологів України 

 Асоціація лазерної стоматології України 

 Асоціація приватно-практикуючих лікарів України 

 Асоціація імплантологів України 

 Українська академія пародонтології 

 Українська ендодонтична спілка 

 Українська асоціація седації та анестезії в стоматології 

 Асоціація стоматологів силових структур України 

 Українська академія естетичної стоматології 

 Асоціація стоматологів Львівщини 

 Всеукраїнська Асоціація імпортерів та виробників стоматологічної продукції 

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 Львівський осередок Асоціації стоматологів України 

На виставці учасники та відвідувачі мали змогу ознайомитися з спеціалізованими виданнями 

стоматологічного напрямку: «Стоматологічні Оголошення» (м. Київ), «СтоматологІнфо» (м. Харків), 

«Дентаклуб» (м. Харків), «ДентАрт» (м. Полтава), журнал  «Magazyn Stomatologiczny» (Польща), 

видавництво «ГалДент» (м.Львів), журнал «Сучасна ортодонтія» (м. Київ). 

 

Від імені організаторів хочемо подякувати усім партнерам, учасникам та відвідувачам за участь, 

підтримку та розуміння. 

 

Чергові стоматологічні події 2018 року: 

17 – 19 квітня    Дентал-Україна весна 

    Новаторський  креативний  проект  

"Стоматологічна клініка мрії"+"Зуботехнічна лабораторія мрії" 

 

24 – 26 жовтня    Дентал-Україна осінь 

 

 

www.dental-ukraine.info 

www.facebook.com/Dental.Ukraine.Lviv/ 
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