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ДЕМОНСТРАЦИИ:

Dürr Dental SE
Презентации на щанда на фирма-
та на системата Lunos.

VINNO Technology (Suzhou) 
Co., Ltd.
Демонстрации на щанда.

YTS Dental
Представяне на новаторската 
система за зъбни импланти на 
PALTOP, както и решенията за ця-
лостния цифров работен процес 
за лекаря и лабораторията, вклю-
чително хирургически и възста-
новителни цифрови приложения.

„Булмар МЛ“ ООД
Демонстрация на щанда на фир-
мата, напълно безплатно, за все-
ки, който желае да направи скри-
нинг с апарата за измерване на 
глезен брахиален индекс (ABI).

„Ултрадентал“ ООД
Посетителите на щанда ще имат 
възможност да тестват новите 
продукти, както и да получат ак-
туална информация за всички но-
вости.

Rapids Solutions Canada, Ltd
Демонстрация на RAPIDS® анали-
тична технология.

„Амплиус“ ООД
На щанда на „Амплиус“ ще бъде 
демонстрирана работата на 
exocad DentalCAD софтуера. На 
две работни станции всеки же-
лаещ сам ще може да тества въз-
можностите му за проектиране на 
дентални конструкции.

„Витал Денс Груп“
Принтиране на живо на 3D прин-
тер за хром-кобалт.

VOP Ltd.
Практическа демонстрация за 
работа с продуктите на фирма 
Rhein83. Подвижни и фиксирани 
ставни протези, удобство и функ-
ционалност. По време на изложе-
нието на щанда на фирма „ВОП“ 
ООД на всеки кръгъл час ще има 
уъркшоп с квалифициран презен-
татор от Rhein83.

„Белвезар–Гама Дент“ ООД
Демонстрация върху фантомни 
модели за изработване на изцяло 
керамични коронки.

„ЧФД Еволюшън“ ЕООД
Д-р G. Sbarigia, „ЧФД ЕВОЛЮ-
ШЪН“ ЕООД, показва предим-
ствата на CAD/CAM технологиите 
чрез:

1.  ИНТРАОРАЛЕН СКЕНЕР EVO 
scanner D-100

2.  SCANNER 3D – HIGH 
EVOLUTION PLUS

3.  ФРЕЗМАШИНА/ MILLING 
MACHINE PLUS 5 CFD

4.  3D PRINTER – HIGH EVOLUTION 
PLUS CFD

Global Aesthetics
Демонстрация на лазера на щан-
да на фирмата.

„Фуут кеър медикотехническа 
лаборатория“ ЕООД
Сканиране на стъпалото със скенер.

Re-Gen Ltd.
Всеки ден на щанда ще има де-
монстрации и практическа работа 
с материали в областта на ендо-
донтията и консервативното зъбо-
лечение, хирургията, импланто-
логията и други.

„Ивентас“ ЕООД
Демонстрации на цялата гама 
продукти Philips Sonicare.

„Ексел дент“ ЕООД
Демонстрация и възможност за 
тест на ендодонтски мотори, как-
то и възможност за работа с ма-
шинни NiTi системи – Reciproc 
Blue, Mtwo, SmartTrack, PathMax 
Pro.

INTERDENT d.o.o. 
Ежедневни демонстрации на  
CAD/CAM системи – фрезапарат 
CC TRENDY, скенери IDENTICA и 
софтуера EXOCAD.

„Медикал Депо РиК“ ООД
Демонстрация с възможност за 
работа с апарати върху модели с 
фантомни глави на 2 работни мес-
та до 4 участници. Демонстратор 
на курса ще бъде д-р Пламен Бър-
зашки – преподавател на Swiss 
Dental Academy за България.
„W&H България“
На щанда на W&H (зала 3, щанд 
С9) ще бъде представена инова-
тивната турбина Primea Advanced 
Air: първото в света решение за 
задвижване с въздух с възмож-
ност за настройка на оборотите на 
борера и постоянно отстраняване 
на зъбните структури, дори при 
увеличаваща се сила на натиск 
върху зъба. Така винаги можете 
да работите с оптимални обороти 
и максимална ефективност при 
манипулациите. По време на из-
ложението ще бъде представена 
новата PRF центрофуга по метода 
на д-р Choukroun с 6 протокола за 
работа.

„МиПлант“
Демонстрация на: Dual-Force, 
iGOS Composite, Scorpion Tips, 
Genius Endo System, Gemini Dual 
Wave Laser.

„Дентасвет 1“ ЕООД
Ще бъдат налични апарати на 

фирмите Renfert и bredent. Рефе-
рентни зъботехници ще извърш-
ват демонстрации за работа с 
най-новите продукти на фирмите, 
които клиентите ще имат възмож-
ността да тестват.

„Денталстор“ ООД
Демонстрация на продукти на 
“Денталстор”, като всеки посети-
тел ще има възможност лично да 
ги изпробва.

VOP Ltd
Представяне на новата пещ 
на „ВОП“ за металокерамика 
Ceramicmaster E3000.

ЛЕКЦИИ:

Re-Gen Ltd.
Всеки ден на щанда ще има лек-
ционни курсове по ендодонтия и 
консервативно зъболечение, хи-
рургия, имплантология, естетич-
на дерматология.

„Ендо“ ООД
Еднодневен лекционен курс с д-р 
Yoshi Terauchi 
17 ноември 2018 г., 
София – Интер Експо Център
https://endo.bg/events

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

VOP Ltd
Презентация на продуктите на 
италианската фирма VertySystem. 
Цялостна система за изработване 
на тотални и частични протези с 
различни материали. Удобство и 
прецизна процедура, гарантира-
ща винаги перфектен резултат на 
крайния продукт.

„Денталстор“ ООД
По време на изложението ще 
представим няколко специални 
продукта: най-добрия ендомотор 

в своя клас E-Connect S; дентален 
юнит на испанския производител 
FEDESA; италианска система за 
седация.

Re-Gen Ltd.
Всеки ден от изложението ще 
се презентират и ще се работи с 
едни от най-добрите хирургични 
конци в света – Vital Sutures (Аме-
рика), ендодонтски инструменти, 
щифтове от фибростъкло, МТА, 
композити, цименти и други.

СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Dental Tribune Bulgaria
Заповядайте на щанда на Dental 
Tribune (зала II, щанд C9, „Бул-
дентал“), където ще имате въз-
можност да закупите специализи-
рана дентална литература на изд. 
Elsevier с 10% отстъпка.

„Д-р Биомастер“ ООД
По време на изложението посетите-
лите ще могат да се възползват  от 
съветите на консултантите на фир-
ма „Д-р Биомастер“ за по-здраво-
словен начин на живот; да получат 
информация за широка гама при-
родни продукти за възстановяване 
на здравето и за предотвратяване 
на различни заболявания. За посе-
тителите на щанда ще има специал-
ни цени на продукти и книги:
–  отстъпки на всички книги с автор 

д-р Хулда Кларк: -50% от коричната 
цена;

–  отстъпки на всички останали 
книги на издателство „Д-р Би-
омастер“: -30% от коричната 
цена;

–  отстъпки на всички натурални 
продукти с бранда на „Д-р Био-
мастер“: -20% от редовната им 
цена.

Щанд – C9, зала 1!

КАКВО, КЪДЕ, КОГА?


