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Независимо издание за посетители и изложители

УКАЗАТЕЛНА

КАРТА

Схема на изложбените зали
и списък на фирмите изложители
ще получат всички посетители на
„Булмедика / Булдентал / Дерма&Естетика"
от 15 до 17 май в
Интер Експо Център –
София!

Нови продукти

Съпътстваща програма

Какво, къде, кога?

today представя пълна гама на новостите,
които ще намерите на изложението
„Булмедика / Булдентал / Дерма&Естетика"

Съпътстваща програма на изложението
„Булмедика / Булдентал / Дерма&Естетика"

Пълен списък на лекциите, демонстрациите и
презентациите, които ще се реализират в рамките на
изложението.
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Професионална платформа на
съвременната медицина с нова формула:
БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

К

Повече от 220 участници представят
над 980 бранда и 280 иновации

ачественото
здравеопазване вече недвусмислено се асоциира и е в
пряка връзка с внедряването на апаратура от
последно поколение, иновативно
оборудване, инструменти и консумативи. В търсене на най-добрите
практики, от 15 до 17 май, специалистите отново ще се съберат
в Интер Експо Център. Защото в
международния изложбен център
за 53-и път ще се проведе ежегодният професионален медицински
форум, който от 2019 г. е с новата
„формула“ – БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА.
На БУЛМЕДИКА среща традиционно си дават производители, вносители, представители, дистрибутори
и търговци на медицинско оборудване,
обзавеждане, апаратура, инструменти
и консумативи. БУЛДЕНТАЛ изпъква
като професионален хъб, на който се

демонстрира най-модерното дентално
оборудване, аспирационни системи,
компресори, дентални микроскопи,
системи за хигиена и пречистване на
водата, юнити и микромотори. За първи път в рамките на БУЛМЕДИКА се
представя и новата тематика ДЕРМА
& ЕСТЕТИКА с фокус върху новите
технологии и апаратура, инструментариум и консумативи за дерматологията и естетичната медицина.

Участници
от 15 държави
„За изданието през 2019 г. отчитаме силен интерес от български и
чуждестранни компании, търговски
мисии и бизнес делегации“, споделят организаторите. Повече от 220 са
участниците през тази година. Сред
тях са компании от България, Германия, Португалия, Хърватия, Китай,
Тайван, Пакистан, Румъния, Италия,

Франция, Гърция, Турция, Словения,
Латвия и Унгария. Близо 70 са новите
участници.
Вниманието на посетителите привличат повече от 980 бранда, а приложението на близо 280 иновации
в сектора ще бъдат демонстрирани
пред аудитория от над 13 500 специалисти.

Високотехнологична
апаратура и лазерни
технологии
Навлизайки със стремителна скорост, сред акцентите в БУЛМЕДИКА са 3D технологиите. Сред тях са
комбинирани апарати за панорамни,
цефалографски и 3D изследвания. За
създаването на високотехнологични
продукти, специалистите разкриват
прецизни софтуерни решения. Висок
е интересът към преносимите апа-

рати, сред които са ехографите от
последно поколение. Интересът на
професионалистите приковава и найвисок клас рентгенова техника, както
и дигитални апарати, и телеметрични системи.
Като специализирана бизнес платформа БУЛДЕНТАЛ е мястото, на
което професионалистите се запознават с последните новости при денталните импланти и имплантни системи,
добрите практики в зъболечението,
зъботехниката, оралната хигиена и
денталните материали, отговарящи
на съвременните клинични и анатомични предизвикателства. Централно място ще заемат и нововъведения
при лазерните технологии, съвременните методи на ендодонтията и други
иновации в денталната медицина.
Продължaва на стр. 2
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Професионална платформа на
съвременната медицина с нова формула:

ЗА ИЗДАТЕЛЯ

БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА
Повече от 220 участници представят
над 980 бранда и 280 иновации
Продължaва oт стр. 1

За първи път –
ДЕРМА & ЕСТЕТИКА
В рамките на БУЛМЕДИКА 2019 за първи път ще се
проведе новата тематика
ДЕРМА & ЕСТЕТИКА, чийто
фокус са модерните продукти, техники и технологии в
дерматологията и естетичната медицина. В многобройни
събития, семинари, фирмени
презентации и демонстрации, ще бъдат засегнати
теми като криорадиочестота,
третиране на акне и хиперпигментация през летния
период в условията на слънце, технологични платфор-

ми за транспорт на активни
съставки, нови технологии и
методи за редуциране на локални мастни натрупвания
по лицето и тялото и др. актуални теми.

Профилактиката
и приоритетите в
здравеопазването
Богатата съпътстваща програма на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ през тази година
утвърждава изложението като
ценна професионална платформа за повишаване на квалификацията и познанията на
специалистите в бранша.
Обсъждането на актуалните ефективни подходи за

профилактика, диагностика и
лечебни практики при хората в млада и зряла възраст е
във фокуса на Втората научно-практическа конференция
„Профилактика, диагностика
и терапия в млада и зряла
възраст – приоритети на съвременното здравеопазване“,
инициирана от „Академия
Кардиология“ и Арбилис.
Конференцията ще протече
в две направления – Училище
„Здравословен живот“ в дните от 15 до 17 май и „Ефективни и безопасни подходи
в профилактиката, диагностиката и терапията в млада
и зряла възраст“ – панел, започващ от 17 до 19 май в Интер Експо Център.

АБОНАМЕНТ

На 16 май ще се проведе
семинар на тема „Предизвикателства пред пациентите с
пулмонална артериална хипертония“. Лекари, пациенти
и журналисти ще дискутират
аспектите на рядкото заболяване. Събитието се организира от Българското общество
на пациентите с пулмонална
хипертония (БОППХ) и е част
от информационната кампания, посветена на Световния
ден на заболяването (5 май).
В дните на изложението ще
се проведат още и специализирани семинари и обучeния
от областите имплантология,
ендодонтия, хирургия, както и
семинари, посветени на Денталната медицина, денталната
хирургия, артериалната хипертония и други. Съпътстващата
програма поставя на дневен
ред и образната диагностика
и рехабилитация, за целите
на които ще се провеждат демонстрации на оборудване и
лечебни практики. Националната пациентска организация,
както и Националната асоциация „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ ще проведат
скринингови тестове за социалнозначими заболявания.

„Лекарят, който ме
вдъхновява“

НАЙ-ИЗГОДНО!

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

ВАРИАНТ 3

+

10 бр. хартиен
Dental Tribune
150 лв.

10 бр. хартиен
+
10 бр. дигитален
Dental Tribune

10 бр. дигитален
Dental Tribune
150 лв.

170 лв.
1. Януари – ENDO TRIBUNE / 2. Февруари – PERIO TRIBUNE / 3. Март – LASER TRIBUNE
4. Април – IMPLANT TRIBUNE / 5. Май – SMILE OF THE YEAR / 6. Юни – DIGITAL TRIBUNE
New! 7. Септември – SCIENCE TRIBUNE / 8. Октомври – PREVENTION TRIBUNE
9. Ноември – ORTHO TRIBUNE / 10. Декември – IMPLANT TRIBUNE

Всеки брой на

Dental Tribune е придружен от
специализирано издание.
Вестникът не излиза в месеците юли и август.

За да заявите своя абонамент
посетете dentaltribune.bg
или позвънете на
0897 958 321.

Всяка
година
БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ
създава
отлична среда за среща на
професионалистите. Благородната кауза „Лекарят, който ме
вдъхновява“, инициирана от
CREDOWEB, дава възможност
за номиниране и оценяване на
професионализма на лекари,
осигуряване на стипендии и
средства за техните млади колеги и разнородни благотворителни каузи.
Изложението се организира под патронажа на Министерството на здравеопазването в България и с подкрепата
на съсловните организации
– Български лекарски съюз,
Български зъболекарски съюз,
Съюз на зъботехниците в България, Асоциацията на денталните дилъри в България и Български фармацевтичен съюз.
Широки перспективи, платформа за контакти, обсъждане
и осъществяване на иновации
и проследяване на тенденциите, от всичко това се възползват близо 13 500 специалисти,
които от 15 до 17 май се събират в Интер Експо Център,
посещавайки
БУЛМЕДИКА/
БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019.

„Дентал Трибюн България“
ЕООД
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Multysystem Dental Implant

WagoTrix Sectional Matrix System

Имплантите Multysystem, 100% произведени в Италия, са резултат от 30-годишен опит в
областта на денталната имплантология и строг контрол върху качеството. Multysystem представлява широка гама от системи с възможност за употреба при различни клинични и оперативни случаи: двукомпонентни импланти (Classic и Tappered connection systems) и еднокомпонентни импланти (MFD и MFS systems). Огромно разнообразие на абатмънти, изключително
бързо и лесно имплантиране.

Универсалният пръстен и анатомичните клинчета постигат перфектна адаптация на матрицата към гингивалната граница, като запазват венеца. Анатомичните матрици автоматично постигат правилната форма, а композитът не залепва
по тях! 30 µm дебелина, но достатъчно устойчиви при плътни
контакти. Лесно се поставят и свалят с пинцет от кита.

Производител: Multysystem Dental Implant от Мултисистем България ООД; зала 2, щанд D20A; Булдентал

Материал за
временни корони и
мостове Sure Temp
Dual Paste
Suretemp е самополимеризиращ материал за временни корони и мостове,
разработен по специална формула за
редуциране на свиването и отделянето
на топлина при втвърдяване. Някои от
ключовите преимущества на материала
са, че е устойчив, естетичен, не се преоцветява, има ниско топлоотдаване по
време на втвърдяване и дава възможност
за отлична репродуктивност. Suretemp е
опакован в лесна за употреба двойна картуша от 50 мл с включени смесителни канюли. Предлага се в множество нюанси.

Производител:
Xcem Dental Ltd;
зала 2, щанд 2/D20b;
Булдентал

Производител: GoldenDent от Миплант ЕООД; зала 2, щанд А2; Булдентал

Impregum Super Quick
Със своята нова формула, Impregum Super
Quick e първият супербърз полиетер с време за
работа 45 секунди и бързо втвърдяване само за
2 минути. Материалът съчетава изключителните харакреристики и надеждност на полиетера със скоростта на А-силиконите. Дълбоките подмоли и влажната среда вече няма да са
причина за забавяне. Идеален за отпечатъци
за коронки, импланти, инлеи/онлеи и по-малки
мостове – дo 3-членни мостови конструкции. За
еднофазни и едноетапни отпечатъчни техники.
Полиетерът може да се използва с CAD/CAM работен процес.
Свежият ментов вкус, съчетан
с краткото време на престой
в устата, осигурява
комфорт за вашите
пациенти.
Производител: 3M
Science. Applied
to Life. от Глория
Интернешънъл
ЕООД; зала 3,
щанд A9;
Булдентал

Печат: „Спектър“ АД
Публикуваната съпътстваща програма от семинарни
събития за изложба „Булмедика/Булдентал 2019“
е актуална към 16 април
2019 г. В случай на необходимост са възможни промени преди откриването
на изложбата.
Българското издание на
е част от групата
Dental Tribune International
– международно издание
на 20 езика, разпространявано в над 55 държави. Съдържанието, публикувано в
,
този брой от
е с авторското право на
Dental Tribune International
GmbH. Всички права
запазени. Публикувано с
разрешението на Dental
Tribune International GmbH,
Holbeinstr. 29, 04229, Лайпциг, Германия. Възпроизвеждането по какъвто и
да било начин и на какъвто
и да е език, изцяло или
частично, без изричното
писмено разрешение на
Dental Tribune International
GmbH и „Дентал Трибюн
България“ ЕООД е абсолюте запано забранено.
зена марка на Dental Tribune
International GmbH.
Редакцията не носи отговорност за съдържанието
на публикуваните реклами
в броя.

НОВИ ПРОДУКТИ

Костозаместители и перикардни мембрани
UBGEN е амбициозен италиански производител
на биоматериали от говежда тъкан – костозаместители RE-BONE® (гранули спонгиоза или микс спонгиоза и кортикалис) и перикардни мебрани SHELTER®
с три дебелини (0.2, 0.4 и 0.8 мм) и различно време
на резорбция (бързо за 4-5 седмици и бавно за 3-6
месеца). Компанията използва уникален нискотемпературен процес при обработка на костта за избягване на керамизация и максимално запазване на полезните фактори.

PRP & PRF приложение в
естетичната дерматология
и дентална медицина
Не всички видове епруветки за плазмотерапия дават едни
и същи резултати. PRP Lab., експерт в регенеративната медицина, произвежда епруветки клас 2в за терапевтично приложение. Резултатът от плазмотерапията зависи от метода на
приложение и качеството на епруветките. PRP Lab. има разработен собствен протокол: метода за ускорена автоложна тъканна регенерация (Accelerated
Autologous Tissue Regeneration).
Методът е базиран на автотрансплантация на клетки, извлечени от собствената кръв
на пациента, които предизвикват активна биостимулация на
стволовите клетки и ускорена
регенерация на всички тъкани.
Методът намира приложение
в естетична дерматология и
пластичната хирургия, денталната медицина, офталмологията, лечението на дегенеративни
ставни заболявания, естетичната гинекология. PRP Lab. предлага калибрована центрофуга, 4
типа епруветки и сертифицирано обучение.
Производител: PRP Lab.
от MedicoPharm Health & Beauty;
зала 1, щанд D6; Дерма & Естетика

Производител: UBGEN от Медина Био ООД; зала 3, щанд C5;
Булдентал

Art Filler – ефект, без риск от грануломи
ART FILLER на FILLMED е единственият филър с хиалуронова киселина, отличаващ се с ненадминат профил на безопасност и с 18 месеца задържане на ефекта (с
6 месеца повече от другите филъри). Напълно е гарантирана липсата
на риск от образуване на грануломи. Притежава ненадминати досега
характеристики за създаване на обем, скулптуриране и интеграция с
тъканите. ART FILLER доказано стимулира образуването на колаген и
еластин в дермата и в дългосрочен план подобрява качеството на кожата, освен че възстановява загубения обем. Всички
продукти на FILLMED са със СЕ сертификат, произведени
от френския лидер в естетичната медицина, с 40-годишна
история. Предлагат се в 4 форми (Universal, Fine Lines, Lips
и Volume) с различна концентрация на хиалуронова киселина, със или без лидокаин. FILLMED предлага сертифицирани обучения за ексклузивните протоколи: Bio Nutri Glow,
Bio Nurti Lift и Bio Nutri Shape.
Производител: FILLMED от MedicoPharm Health & Beauty;
зала 1, щанд D6; Дерма & Естетика

Швейцарски дезинфектанти
OCC с нови, подобрени
формули
Дезинфектант Isorapid Floor за повърхности на медицински изделия и
съоръжения, стени, подове. Мощно
почистващо средство с пълен спектър
на действие. Най-кратка експозиция –
само 15 минути. За информация и промоции заповядайте на нашия щанд.
Производител: Oro Clean Chemie OCC, Швейцария, от БУЛАД ДЕНТ ООД; зала 3, щанд B1;
Булдентал
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SPLAT Special Black Lotus
Паста за зъби за тези, които вдъхновяват хората около себе си, и обичат да блестят! С аромат на LOTUS МЕНТА. Нежно избелваща – с бамбуков въглен, калиев пирофосфат и заоблени
полиращи частици силициев диоксид. Освежаваща дъха – с екстракт от лотос, цинков цитрат и
активен бизаболол. Укрепваща венците – с екстракти от нар и орхидея, розова вода и d-пантенол. Не съдържа флуор! С 0% SLS/
SLES, без парабени, триклозан,
хлорхексидин, захарин, синтетични багрила и флуорид.
Производител: Splat Trading SIA
от Astra & Co LTD; зала 2, щанд А16;
Булдентал

Нови стерилизатори Lara
Невероятни отвътре и отвън. Новите стерилизатори Lara
предлагат най-бързия стерилизационен цикъл в своя клас,
както и документация. С новоразработената система за надстройка чрез активиране на кодове потребителите могат лесно да добавят допълнителни фукции, което позволява на Lara
лесно да се адаптира към индивидуалните и бъдещите изисквания на практиката. Клас В цикли, гладка повърхност за бързо почистване, лесно зареждане на инструментите и
цветен дисплей са само част
от предимствата на Lara. С
новите стерилизатори W&H
гарантира пълен контрол на
инфекциите в ежедневната
ви работа.
Производител: W&H от ВЕ и ХА
България ЕООД; зала 3, щанд
C9; Булдентал

Високоинтензивен магнит
emFieldPro
Високоинтензивен магнит
emFieldPro – 3 Tesla. Предлага
се с два апликатора за терапия – статичен и динамичен.
EmFieldPro генерира магнитно
поле от 3 Tesla, което е около 600 пъти по-силно от нормалния магнит. Това силно
магнитното поле стимулира
нервните клетки, мускулите
и кръвоносните съдове. Само
на „Булмедика“ на специална
цена!

Криохирургична
система Cryo
Alfa
Най-удобната и компактна система за криохирургия в
Европа вече е на българския
пазар. Основни предимства
на криохирургичната система Cryo Alfa са:
Замразяването на тъканите
при –89°C осигурява лесно,
безболезнено и безопасно
премахване на повърхностни образувания като папиломи, кондиломи, хиперкератоза, мазоли, епули и
други.
Лесните за смяна пълнители с клапан елиминират
загубата на газ.
Нова филтърна технология
за по-дълъг живот на устройството.
Лека и балансирана система, която не натоварва китката при работа.

Революционният продукт на EDAN FTS-6 променя начина на изследване и улеснява феталния мониторинг
за
медицинския
персонал
и
майката.
Пациентките могат да се наслаждават на свобода на движение, благодарение на безжичното наблюдение. Непромокаемите сонди са подходящи за раждане във вода. 12-кристалните
FHR трансдюсери осигуряват
лесно откриване на позицията
на сърцето и по-силни и акуратни сигнали. Допълнителни
функции за следене на сърдечна честота на родилката и
директно ЕКГ на плода осигуряват на лекарите по-голяма
увереност, дори в случаи на
високорискова бременност.
Производител: EDAN от Инфинита
ООД; зала 1, щанд C2; Булмедика

Протефикс ®
Протект Гел

Всичко, което ви е необходимо за адхезия, може
да бъде удовлетворено с
едно улеснено решение.
OptiBond™ Universal е едностъпковият бондинг агент с показания при всички
ваши случаи с възстановявания. Неговата формула съчетава златния стандарт при
адхезията
–
мономера
OptiBond GDPM, и новаторската система с трикомпонентен разтворител Ternary
Solvent System на Kerr. Тази
формула осигурява здравина
и протоколи, на които можете да се доверите всеки път.
Ефиктивността и гъвкавостта са осъщесвени.

Първа помощ при афти и
рани на устната лигавица!
Протефикс Протект Гел е
медицинско изделие за приложение при възпаления на
устната лигавица като афти и
рани, включително и такива,
причинени от зъбни протези,
ортодонтски апаратчета и
брекети. Протефикс Протект
Гел създава протективен
филм, изолира наранения
участък и стимулира по-бързата регенерация на клетки.
Протефикс Протект Гел съдържа глицерол оксид – триестер, който се добива от специални растителни масла по
нов патентован метод.

Производител: KerrHawe SA от ЕТ
Анка Кацарова; зала 3, щанд А5;
Булдентал

Производител: Queisser Pharma
Germany от Куайсер Фарма
България ЕООД; зала 2, щанд D3;
Булдентал

Работни обувки за
професионалисти

Дентален
рентген с
безжично
управление
NewTom RXDC
В началото на месец март
2019 г. фирма NewTom – световно известен производител
на CBCT 3D и панорамни апарати, пусна на пазара дентален рентген с безжично
управление. Изключително
интелигентно и предпочитано решение от зъболекарите
при избор на дентален рентген.
Производител: NewTom, Италия,
от ДеМаКом ООД;
зала 3, щанд D6; Булдентал
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Cool Diamant

Безжична система за полиране Proxeo Twist

Премиум диамантени инструменти от топ производителя в световен мащаб Busch.
Предоставят завишена производителност,
намаляват
работното време, гарантирайки винаги отлични резултати при всякакви
препарации.
Асиметричните
канали в профила
на
инструмента
позволяват да се
прекъсва
контакта при всеки
оборот до седем
пъти, като по този
начин
спомагат
за извеждане на
изпилени тъкани
и
по-надеждно
охлаждане на инструмента.

W&H разшири портфолиото си с безжична система за полиране за по-голям комфорт и свобода на движение. Системата се състои от безжичен и ергономичен наконечник Proxeo Twist
с безжичен педал за управление и иновативни W&H полиращи накрайници. Наконечникът
може лесно да се върти в ръката на 360°, което позволява динамична смяна на работното
положение. Комбинацията от прав наконечник и съответните накрайници гарантира по-добър достъп до обработваната зона – дори ретромоларната област е леснодостъпна. Proxeo
Twist дава възможност на лекарите по дентална медицина за първокласно полиране.
Производител: W&H от ВЕ и ХА България ЕООД; зала 3, щанд C9; Булдентал

Astral Cliniklab

MinerOss XP MinerOss

Медицински услуги. Лабораторни анализи. Рентгенология.

Производител: ASTRAL CLINIKLAB; зала 1, щанд B6; Булмедика

XP представлява минерална
матрица от неорганичен костен
материал със свински произход,
който физически и химически се
доближава максимално до минералната структура на човешката
кост.
Производител: Collagen Matrix, Inc.
for BioHorizons от Имплант Би Ейч
ООД; зала 3, щанд А4; Булдентал

Производител: Busch
от ЕТ Илияна Иванова 97; зала 2, щанд
D25; Булдентал

Celtra Press

Производител: Cryo Alfa, Германия, от Инфинита ООД; зала 1,
щанд C2; Булмедика

Производител: ZIMMER Германия
от Дик-МедТех ЕООД; зала 1, щанд
D11; Булмедика

Централна телеметрична
система за фетален
мониторинг EDAN FTS-6

OptiBond™
Universal
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„КЛОГ“ ЕООД е фирма, която изцяло е посветена на грижата за човешкото ходило. Основна дейност на дружеството е
търговия на едро и дребно с работни, ортопедични, комфортни и ежедневни обувки. Фирмата предлага голям избор от модели и цветове професионални обувки, подходящи за работа
в болници, лаборатории, спа центрове, производство, хотели,
ресторанти и други. Обувките отговарят на всички изисквания
на Европейските стандарти. Марките, чиито вносител сме, са:
Birkenstock (Германия), Sika Footwear (Дания), WearerTech
(Англия), WOCK (Португалия). Нашата мисия е да осигурим
максимална грижа за краката с цел усещане на комфорт през
целия ден – на работното място и в свободното време. Заповядайте на нашия щанд и усетете разликата!
Производител: Birkenstock, Sika Footwear, WearerTech, Wock от КЛОГ
ЕООД; зала 2, щанд C11; Булдентал

Ако харесвате литиевия
дисиликат като материал
за прес мостове и коронки,
Celtar ще ви очарова. Celtra
Press е съставен материал,
при който в матрица от литиев силикат е инфилтриран
циркон. Именно това определя основните качества на
материала:
впечатляваща
естетика с ествествена флуоресценция и здравина, достигаща до 700 MPa, която
позволява изработката на
тричленни мостове до втория премолар. В допълнение
получавате прецизност на
формата и пълна липса на
реакционен слой. За да тествате материала, не е необходимо да променяте нищо в
досегашния си начин на работа.
Производител: Dentsply Sirona от
Амплиус ООД; зала 2, щанд А8;
Булдентал

Защитни
очила
Защитни очила за всички
видове медицински лазери.
Производител: LaserPair от Делис
ООД; зала 1, щанд D9; Булмедика

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
ВЪРХУ ПАЦИЕНТИ ЗА ХИРУРГИЧНО ПОСТАВЯНЕ НА ИМПЛАНТИ
ДАТА: 12, 13, 14 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК, СЪБОТА)
ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

Водещи курса: Проф. UGO COVANI и д-р GIUSEPPE BONETTO
Курсът е предназначен за лекари хирурзи и легитимни дентални лекари, вписани в регистъра.

ЗА КУРСА: Istituto Stomatologico Toscano(IST) е активен от много години в имплантологичното и хирургичното обучение като цяло
в колаборация с университети и изследователски центрове в Италия и чужбина.
Сега в колаборация с Planetadente, дистрибутор на Sweden &
Martina Implants за Португалия, IST организира имплантологичен
курс върху пациенти.
Досега обучението бе фокусирано върху теоретична постановка,
научно задълбочаване на знанията по дисциплината и практически
упражнения върху труп.
Нарастващото търсене на практическо обучение върху пациенти
накара IST да потърси международен партньор, за да осигури на
студентите си клинично проучване върху техники за хирургично
поставяне на импланти.
Постигането на отлични резултати при всички хирургични манипулации е плод на прецизна хирургична техника, защото така операцията би протекла гладко, бързо и безопасно. По тази причина
курсът ще се предхожда от преговор на хирургичните техники, по
време на който ще се обсъди лечениeтo на пациентите в следващите дни.
Всеки отделен пациент ще премине през цялостна диагностика и
планиране и ще се обсъди хирургичният подход, за да протече
операцията с прецизен избор на хирургичната техника и максимална сигурност. Участниците ще извършат няколко имплантологични операции върху подходящо подбрани пациенти, които ще
са определени за всеки участник според опита и очакванията му.
Всяка интервенция ще бъде ръководена от преподавател, който ще
надзирава учебния процес на оператора и сигурността на пациента.
Участниците ще работят по двойки и съответно докато единият
извършва операцията, другият ще му асистира.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ДОКУМЕНТИ ЗА
•Трансфери към/от
клиниката;
РЕГИСТРАЦИЯ:
•участие в курса;
Моля, изпратете в
•B&B
настаняване в
Organizational Secretariat следединична стая в 4-звезден
ните документи:
Superior хотел;
1) Сертификат за регистра•вечеря в четвъртък,
ция от Български Зъболекарпетък и събота;
ски Съюз, България.
•обяд в петък и събота;
2) Професионална застра•хирургични и импланховка с покритие, валидно в
FOR PAYMENT INFO тологични материали
Италия и Европа, разширено
(импланти, костни замесORGANIZING SECRETARIAT
за имплантологични PLANETADENTE
и физиTRADING UNIPESSOAL
LDA
тители,
мембрани и др.),
огномични щети.
необходими за извършване
www.sweden-martina.com на интервенциите, включеЦЕНА НА КУРСА:
Franco Di Cicco
ни в курса.
tel. +351 937 191 401
3 000 евро с ДДС
franco@planetadente.eu
FOR INFORMATION: ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Segreteria Didattica
•Самолетни билети;
Istituto Stomatologico Toscano
Tel. +39 0584 618414 •Храни и напитки, които
Mob.+39 334 1058980
не са цитирани в частта
“Цената включва”;
•Застраховка пътувания.

Programme

Thursday
Arrival in Portugal by 15:30 and transfer
In Hotel
17:30-20:30 Seminar on surgical Technique
and Implant system that will be used.
Presentation and surgical planning of cases
To treat
21:00 Dinner at the hotel
Friday
08:30 meeting in the clinic and assessing
cases of the day
09:30 start of surgery
12:30 Lunch Break in the clinic
13:30 Surgery
18:30 Closure of Works
20:30 Portuguese Dinner
Saturday
08:30 meeting in the clinic and assessing
cases of the day
09:30 start of surgery
12:30 Lunch Break in the clinic
13:30 Surgery
17:00 discussion of cases: Clinical case analysis
and interventions on patients, carried out by
the students
18:30 delivery of attestations and closure of
works

Date: 12/13/14 Settembre 2019

Av. Almirante Reis 114-3°
1150022 LISBOA, PT

formazione@istitutostomatologicotoscano.it
www.istitutostomatologicotoscano.it

PRACTICAL COURSE ON PATIENTS
ABOUT IMPLANT SURGICAL
TECHNIQUE
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ПРОГРАМА НА КУРСА
ЧЕТВЪРТЪК – 12.09.2019 г.
Пристигане в Португалия до 15:30 ч. и
трансфер до хотел 17:30-20:30 ч.
Семинар на тема: Хирургична техника и имплантатна
система, които ще бъдат използвани. Презентация
и хирургично планиране на случаи, които ще бъдат
лекувани.
21:00 ч. Вечеря в хотела
ПЕТЪК – 13.09.2019 Г.
08:30 ч. Среща в клиниката и оценка на случаите за деня
09:30 ч. Начало на хирургичната интервенция
12:30 ч. Обедна почивка в клиниката
13:30 ч. Хирургична интервенция
18:30 ч. Приключване на случаите
20:30 ч. Португалска вечеря
СЪБОТА – 14.09.2019 Г.
08:30 ч. Среща в клиниката и оценка на случаите за деня
09:30 ч. Начало на хирургичната интервенция
12:30 ч. Обедна почивка в клиниката
13:30 ч. Хирургична интервенция
17:00 ч. Дискусия на случаите: Анализ на клиничните
случаи и интервенциите върху пациентите, извършени
от студентите
18:30 ч. Предаване на атестациите и
приключване на случаите

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
•30% депозит в размер на 900 евро
се заплаща при регистрацията. След
получаване на плащането, ще ви бъде
изпратена фактура.
•Банкови детайли:
MASTER IMPLANT, LDA.
BANK MONTEPIO
IBAN: PT50 0036 0000 9910 5886 1969 7
SWIFT: MPIOPTPL

ОТКАЗ
•Organizing Secretariat трябва да бъде
уведомен за евентуална канселация, задължително в писмена форма.
•Глобите са следните:
- При отказ до 30 дни преди началната
дата на курса, се удържа 30% от общата сума;
- При отказ до 15 дни преди началната
дата на курса, се удържа 50% от общата сума.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:
ORGANIZING SECRETARIAT
PLANETADENTE TRADING
UNIPESSOAL LDA
Av. Almirante Reis 114-3°
1150022 LISBOA, PT
www.sweden-martina.com
Franco Di Cicco
tel. +351 937 191 401
franco@planetadente.eu
Programme

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

Thursday
Arrival in Portugal by 15:30 and transfer
In Hotel
17:30-20:30 Seminar on surgical Technique
and Implant system that will be used.
Presentation and surgical planning of cases
To treat
21:00 Dinner at the hotel
Friday
08:30 meeting in the clinic and assessing
cases of the day
09:30 start of surgery
12:30 Lunch Break in the clinic
13:30 Surgery
18:30 Closure of Works
20:30 Portuguese Dinner
Saturday
08:30 meeting in the clinic and assessing
cases of the day
09:30 start of surgery
12:30 Lunch Break in the clinic
13:30 Surgery
17:00 discussion of cases: Clinical case analysis
and interventions on patients, carried out by
the students
18:30 delivery of attestations and closure of
works

Дентал Трибюн България
тел.: 0897 958 320

Date: 12/13/14 Settembre 2019

office@dental-tribune.net

FOR PAYM

ORGANIZING

PLANETADENTE TRA

Av. Almiran
1150022

www.sweden-

Franco
tel. +351
franco@pla

FOR INF

Segrete
Istituto Stoma

Tel. +39 0

Mob.+39

formazione@istituto

www.istitutosto
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Connect
Abutment
С Connect Abutment имплантът е на нивото на меките тъкани, съобразно гингивалната височина. Поставя
се непосредствено след имплантиране.
Концепция One Abutment/
One Time. Mястото на имплантиране остава непокътнато по време на всички протетични манипулации.
Производител: MIS Implants
Technologies от Лаб Технолоджи
ООД; зала 3, щанд А10; Булдентал

К2 mobile –
единственият
в света
безжичен
диоден лазер
с размера на
писалка
Дължина на вълната 980
nm. Светъл и ясен OLED дисплей. Оптимален размер и
тегло от 108 г с батерията.
Автоклавируем, алуминиев
връх, работещ с различни по
вид оптични влакна, даващи
право на избор при различните клинични случаи. Удобно меню и навигация само с
три бутона. Мощност 10 W.
Гравитационен сензор, който
облекчава работата, разпознавайки ръката, с която работите. Издръжлива батерия
1700 mAh. Издръжливи консумативи. Удобно съхранение на влакната в пригодено
за целта отделение в апарата. 30 готови работни програми. 4 свободни позиции за
създаване на индивидуални
програми.
Производител: Hulaser от Белвезар – Гама Дент ООД; зала 2,
щанд C5; Булдентал
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Proxeo Ultra – нови пиезо скалери
Новите пиезо скалери Proxeo Ultra от W&H са разработени в тясно сътрудничество с денталните професионалисти. Почистването на зъбен камък може
да бъде толкова лесно: комбинацията от безжичен педал за управление и ергономични леки ръкохватки гарантира перфектно управление и максимална
гъвкавост при всяка обработка. Благодарение на единствената в света бърза Qвръзка, накрайниците се завиват и отвиват само с едно завъртане, което прави
смяната им бърза и лесна. С Proxeo Ultra W&H е първият производител, който
осигурява безопасно лечение на пациенти с пейсмейкър.
Производител: W&H от ВЕ и ХА България ЕООД; зала 3, щанд C9; Булдентал

Специализирана кушетка
XSR 3 L E

Безкрайни възможности от
Zirkonzahn

Породена от нуждата за оптимизация на пространството
в по-малките, но натоварени, кабинети, ви представяме една
от най-новите разработки на завода в Санок. Моделът XSR 3
L E представлява компактна и стабилна стационарна терапевтична кушетка с голям диапазон на модулиране. При размери 200/68/55-89 см е осигурена достатъчна площ за пациента и удобна регулируема височина за работа, а двете малки
колелца дават възможност за бързо преместване при нужда.
Електрическото регулиране на височината посредством два
малки, тихи мотора я прави подходяща както за обикновен
лекарски кабинет, така и за манипулационни и терапевтични
нужди. Въпреки че е достатъчно елегантна на външен вид, тя
комбинира стабилността, характерна за тежките електрически кушетки, и свободното пространство, което могат да осигурят само леките сгъваеми кушетки. При маса 70 кг е осигурено максимално натоварване от 170 кг. Прахово боядисаната
метална конструкция, предлагана в 25 цвята, може да се допълни със странични банели (за закачане на аксесоари), подмишнични регулируеми опори, както и допълнителни отвори
и стойка за хартиен чаршаф.

Prettau® DISPERSIVE® е предварително оцветен полихроматичен, високо транслуцентен циркониев материал с отлична якост на огъване. Дисперсионното оцветяване възпроизвежда естествените
цветове на зъбите от
дентина до емайла в
цветова схема от А1
до D4. Вече не е необходимо ръчно оцветяване на конструкциите преди синтероване.

Производител: Juventas, Полша, от Physignosis Ltd; зала 1, щанд B1;
Булмедика

Fujifilm предоставя ново
решение с компактен
дизайн – мобилен рентген
за критичните ситуации, с
които се сбъскваме всеки ден

Производител: FUJIFILM от ВЕГА Медикал ЕООД; зала 1, щанд D4;
Булмедика

ProSound Alpha 6 – универсална
функционалност във всички
Принтирайте с
ултразвукови приложения
Liquid Crystal Dental

Производител: Hitachi Aloka
Medical от Инфомед ЕООД;
зала 1, щанд B2; Булмедика

inspector
Turbina
inspector Turbina е приложение, създадено да отчита
оборотите на зъболекарски
турбини, с цел информиране на денталните лекари за
възникнали проблеми в лагерите и мощността на инструментите, както и за необходимостта от ремонт.
Производител: Технодента ЕООД;
зала 3, щанд C6; Булдентал

Оптимизиран дентален принтер за кабинет или лаборатория, чиято голяма площ и бърза скорост го правят идеалният
избор за широка гама приложения в денталната медицина.
Liquid Crystal Dental може да ползва биосъвместими смоли.
Използва най-ново поколение светлинна матрица. Гарантира
висок интензитет светлина. Безопасен и точен.
Производител: Photocentric от 3Dbgprint; зала 3; щанд B1; Булдентал

НОВИ ПРОДУКТИ
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Въздухопречиствател AirFree: естествен
и ефективен начин за пречистване на
въздуха в затворени помещения
Мисията на AirFree е да подобри качеството на живот на хора, страдащи от алергии и астма, които имат нужда от чист въздух, облекчаващ дихателните пътища. Въздухопречиствателят AirFree напълно безшумно премахва алергени, полени, вируси,
бактерии, мухъл, гъбички и органични миризми. Технологията на AirFree не работи с
филтри, а използва единствено топлина за изгаряне на всички алергени и микроорганизми във въздуха, с което повишава нивото ви на комфорт и намалява рисковете за
вашето здраве.
Производител: AirFree от Еванс ЕООД; зала 3, щанд D14; Булдентал

HD ULTRA FS ultra bright
HD ULTRA FS – огледало с най-ясен и детайлен образ в света.
Новият уникален дизайн на послойно нанасяне на огледалното покритие гарантира
възможно най-ясния и кристално чист образ,
недостижим до този момент.
Кристално чисто отражение.

Производител:
Zirkonzahn, Италия, от
Дента Лимар ООД; зала
3, щанд B8; Булдентал

Изключително лек, компактен дигитален рентгенов апарат. Virtual Grid. Работи с плосък дигитален панел и CR касети. Водоустойчива структура.

Системата ProSound Alpha 6 предлага изключително изпълнение в една цветна,
компактна, икономична и
лесна за употреба ултразвукова система. ProSound
Alpha 6 е с възможност
да реализира всички диагностични приложения,
като поддържа пълна
гама от сонди и софтуер
за рутинна и специализирана кардиоваскуларна, радиологична, АГ,
съдова и диагностика на
повърхностни
структури. Приложно обучение
и настройка, гаранция и
надежден сервиз.

БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ / ДЕРМА&ЕСТЕТИКА 15 – 17 май 2019

Новият
Primescan
Acquisition
Center –
впечатляващ
с всеки детайл
Новият
Primescan
Acquisition Center е предназначен за съвременния лекар
по дентална медицина. Той е
оборудван със сензорна клавиатура и широкоформатен
подвижен сензорен екран
16:9, който ви предлага изключително интуитивен и ергономичен работен процес.
Предимствата за Вас накратко:
Сензорен екран и клавиатура за много удобна и интуитивна работа.
Кинематика за перфектно
ергономично позициониране.
Концепция за интелигентна хигиена за бърза и лесна
дезинфекция.
Концепция за пълна мобилност с буфер на батерията
за повече от 60 минути.
Производител: Dentsply Sirona от
Патриция ООД; зала 3, щанд B5;
Булдентал

Превъзходни цветове на образа, без преоцветяване.
Прецизност и детайлност на отражението.
Устойчивост на надраскване.
По-удобно отдръпване на бузите.

Производител: nopa instruments Medizintechnik
GmbH; залаl 1, щанд A10; Булмедика
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Нови юнити на Anthos

LOCAPEX 6

Изцяло новата гама от юнити за дентално лечение на
Anthos, представена в Кьoлн през 2019 г. Почти всички модели Classe A и Classe L, проектирани от Anthos, са напълно преработени за тазгодишното търговско изложение IDS в Кьолн.
Всеки от тях еволюира, за да осигури по-голяма гъвкавост, лекота на използване и повишена производителност. Дизайнът
както на пациентския стол, така и на функционалните блокове, лекарски, асистентски и воден, е подновен за по-голямо удобство при работа. Има нови стабилизиращи рамена и
интернет връзка на апарата със сервиза на производителя и
дилъра. Venus LED MCT е нов вид осветително тяло с двойно
по-голямо поле на осветеност, без сянка, с регулиране както
на интензитета, така и на цветовата температура, и композитен режим.

LOCAPEX 6 – ергономичен, компактен,
сигурен резултат. 100% дигитално измерване без отклонение в точността във всеки
един момент. Филтрираща система, която позволява на Locapex 6 да елиминира
фалшивите сигнали по време на прогресивна работа в кореновите канали. Повече от компактен, новият дизай позволява
апикален достъп до нивото на форамена.
Locapex 6 ви дава възможност да работите
безопасно с ААА батерии, които гарантират работа от 6 до 12 месеца, в зависимост
от интензивността на работата. 2 години
пълна гаранция.

Производител: Cefla s.c (Anthos) от Медикал Депо РиК ООД; зала 2,
щанд B1; Булдентал

С Platinum ВТМ получавате пълно раздвижване на цялото
тяло за броени минути. Резултатът върху мускулатурата след 10
минути върху машината се равняват на едночасова тренировка
във фитнес залата. Аксиалната (хоризонтална) вибрация е добра
както за практикуващите фитнес, така и за укрепване и преодоляване на проблеми в мускулно-скелетния апарат, особено в
областта на врата, раменете и целия гръбнак, за детоксикация
на тялото и подобряване на метаболизма, за превенция на остеопороза. Platinum ВТМ разполага
с три основни и три допълнителни програми, високи нива на
скорост на вибрацията (от 1 до
60 степени). Демонтиращите се
ремъци помагат за масажиране
и укрепване на ръцете и раменете. Страничните ръкохватки
помагат за запазване на баланса. Platinum разполага със старт/
стоп бутон, индикатор за скоростта, индикатор на сърдечната
дейност. Машината е елегантна
и лесно подвижна, благодарение
на вградените колела.
Производител: Zhejiang Jin Tuo
Machine Electric Co. Ltd
от ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД;
зала 1, щанд А8; Булмедика

Производител: SonoScape от ВЕГА Медикал ЕООД; зала 1, щанд D4; Булмедика

KaVo
Prophyflex 4

APOGEE 5300 поставя нови
стандарти в диагностиката

Тоалетният сапун със зеолит е предназначен за ежедневно поддържане на хигиената на кожата на лицето,
ръцете и тялото, за да я запази здрава, еластична и естествено красива. Включеният в състава на сапуна зеолит
спомага за мекото измивно
действие, омекотяване и изглаждане на кожата. Редовната употреба на сапуна води
до почистване, детоксикация,
омекотяване и изглаждане на
кожата.

Медикал Експрес отново
е представител на SIUI – найголямата компания за производство на ехографи в Китай
с 40-годишна история! Премиум клас ехограф Apogee 5300
е с изцяло нова интелигентна
платформа за обработка на
изображения, която впечатлява с перфектна резолюция
и лекота на работа. В удобство
на лекаря са ергономичен
дизайн, тъчскрийн дисплей,
работен плот с хоризонтално и вертикално движение и
19-инчов LCD монитор. Иновация и технологии, които ви
дават увереност в диагностиката!
Производител: SIUI от Медикал
Експрес АД; зала 1, щанд А3;
Булмедика

Машини за почистване – дезинфекция и
почистване в един ход
Предимства на машинното почистване:
Дезинфекция и почистване едновременно, сух под.
Без замазване и парцали.
Ниска цена.
Малките машини позволяват почистване
през деня.
Подобряване на чистотата и здравето на
персонала и посетителите ви.
Подобряване на качеството на въздуха с
превъзходно вакуумно филтриране и почистване.
Безопасност и намаляване на риска чрез
снижаване на химическите изпарения,
хлъзгави подове и инциденти.
По-здравословна цялостна среда за поголямо удовлетворение на пациентите и
добра репутация.

BHS 201 DUO – HImFU + Dermo Health® + DermoLeds
+ микродермабразио с диамантени дискове
Комбиниран апарат, съчетаващ:
Р
 еволюционен метод за неинвазивно липоскулптуриране – HImFU – високоинтензивен фокусиран ултразвук 2.9 MHz.
Д
 оказано във времето и утвърдено на пазара решение за всички стадии целулит и локални мастни
натрупвания в проблемните зони.
D
 ermo Health – вакуумна терапия за тяло, съчетана
с Dermoleds.

Алгоритъмът S-fetus е създаден специално за ултразвуковата система Sonoscape S60, за
да опрости стандартната акушеро-гинекологична ултразвукова процедура. S-Fetus селектира
най-доброто изображение и автоматично извършва различните измервания, необходими за
наблюдение на растежа и развитието на плода, като бипариетален диаметър (BPD), обиколка
на главата (HC), обиколка на корема (AC) и дължина на бедрената кост (FL).

Сапун със
зеолит

Вибротерапевтична машина
модел Platinum

В
 акуумен лифтинг DERMO HEALTH за лице +
DERMOLEDS. Процедурата с Dermoleds® се състои
във въздействие на светлината, излъчена от светодиоди за активиране на клетъчните рецептори, което води до увеличаване продуцирането на колаген.
 Микродермабразио с диамантени еднократни
дискове.

Производител: Body Health, Аржентина, от НОВИЗ АД;
зала 1, щанд C11; Дерма & Естетика

НОВИ ПРОДУКТИ

SonoScape S60 – AI технология, автоматични
измервания за OB/GYN за първи път в
България

Производител: IONYX от Роми Дент ООД; зала 2, щанд C3; Булдентал

Производител: Фарер ЕООД;
зала 1, щанд B7; Булмедика

БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ / ДЕРМА&ЕСТЕТИКА 15 – 17 май 2019

Производител: NILFISK от Булинженеринг Къмпани
ООД; зала 1, щанд А11; Булмедика

Устройство за щадящо
полиране с въздух на зъбни
повърхности; с индивидуално
регулируем и идеално балансиран накрайник за удобно
държане и лечение без умора. Използва се за премахване на биофилми и промяна
на цвета, както и за лечение
на пародонтално изземване.
Смесва леко абразивни прахове с въздух и вода, за да
създаде поток, който има почистващ ефект върху повърхността на зъба и точност на
праховата струя. Въртяща се
на 360° ръкохватка за ефективна работа. С 3-степенно
регулиране: 1х за почистване без прах, 2x регулируемо
почистване.
Устройството
се разглобява лесно, лесно
се
почиства/дезинфекцира
и може да се стерилизира.
Много гъвкав при употреба
заради Мултифлекс куплунг.
Смесителна камерна система. Изключително ергономичен, много малък и лесен
за употреба. Два различни
накрайника с 2 дължини,
включени в комплекта. Възможност за активно почистване за предотвратяване на
запушване. Предлага се в 3
цвята, както за KaVo мултифлекс, така и за Sirona куплунг. При поръчка получавате подарък – 15 бр. неутрални
перли! 1 годинa гаранция
към Унидент 92 ЕООД.
Производител: KaVo от Унидент
92 ЕООД; зала 3, щанд B11;
Булдентал

Хипоалергични
нитрилни
ръкавици за
удължена
употреба
Блу Нитрил – издръжливи на дълга употреба, на химикали, на цитостатици, без
ускорители, хипоалергични,
фини, здрави, текстурирани,
по 200 бр. в кутия, размери
от XS до XL.
Производител: Ansell, Белгия,от
Юнимедика ЕООД;
зала 1, щанд C7; Булмедика
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Комбиниран електротерапевтичен
апарат MEDIM-300
Последно поколение физиотерапевтичен апарат за електротерапия, електростимулация и йонофореза с над 1000 форми на ниско и средночестотни токове.
Електростимулативна диагностика (реобаза, хронаксия и I/t криви) с правоъгълни и триъгълни импулси. Вградени клинични протоколи, избираеми по диагнози,
симптоми и части от тялото. Възможност за запис на потребителски програми.
7-инчов цветен сензорен дисплей и интерактивен потребителски интерфейс. Два
независими канала – за двама пациенти или две области на третиране.
Производител: МДМ-97 ООД; зала 1, щанд D1; Булмедика
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Дентален
микроскоп
Prima DNT

Дентален
юнит
Scout

Демонстрация и възможност за тест на дентален
микроскоп Prima DNT нa
американския производител
Labomed.

Орто Стар е официален представител на италианската
фирма GALBIATI, основана 1935 г. Представяме новия модел дентален юнит
Scout.

Производител: Labomed, САЩ,
от Ексел Дент; зала 3, щанд D1;
Булдентал

Производител:
GALBIATI от Орто Стар
ООД; зала 2, щанд B5;
Булдентал

Индивидуални
ортопедични стелки

НОВИ ПРОДУКТИ

Интердентална четка
TRISA Space Brush
Почистването на междузъбното пространство е
изключително важно за денталното здраве. Интерденталната четка TRISA Space Brush разполага с 3
върха, които следват естествената форма на междузъбните
пространства, почиствайки ги
прецизно. Уникалната й конусовидна форма, позволява
проникването в различните
по големина интердентални
пространства. Вертикалните
влакна почистват прилежащата площ. Хоризонталните
нишки почистват по линията
на венеца и предотвратяват нараняване и възпаление. Меката
като коприна плъзгаща зона на
TRISA Space Brush нежно масажира и стимулира венеца.
Производител: Trisa от Триза ООД;
зала 2, щанд B10; Булдентал
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Хай-тек системи
за транспорт на
активни съставки
в козметичната
марка Dr.Derm
Dr. Derm е модерна марка с тестове за хипоалергенност и с интелигентни технологични платформи
за транспорт на активните съставки:
капсулирани пептиди, липозоми, поларозоми и платформа „козметичен
дрон“ за насочено селективно транспортиране към проблемните клетки. Системата се нарича Intelligent
Targeting Device Platform и е над 80
пъти по-ефективна от конвенционалната козметика. Резултатите са бързи и при системна употреба дават видима промяна на проблемните зони
за кратък период от време.
Производител: Лидера Трейдинг ЛТД ЕООД;
зала 1, щанд C13; Дерма & Естетика

Индивидуално изработване на ортопедични стелки и обувки с компютърно моделиране и сканиране
на стъпалото с 3D скенер. Стелките са подходящи
при заболявания като спаднал надлъжен/напречен
свод, диабетно стъпало, криви ходила, ревматоиден
артрит и други деформации на ходилото, скъсяване
на крайници, болест на Morton, както и при професии
с продължитено стоене прав. Подходящи са и при натоварване на активни спортисти.
Производител: Фуут Кеър Медикотехническа лаборатория
ЕООД; зала 1, щанд B4; Булмедика

Машина за
автоматично
обуване на
калцуни с
термосвиваемо
фолио
Машината за обуване на
калцуни Sonar Т-46S работи
със съвременна технология,
като използва здраво PVC
фолио. Създаването на калцуни и обуването им става
чрез обдухване на фолиото с
топъл въздух. Калцунът приема формата на подметката
на обувката. Машина за обуване на калцуни модел Sonar
Т-46S е подходяща за сгради
с производствени помещения,
операционни зали, дентални
клиники, лекарски кабинети,
козметични клиники, места
за съхранение на данни (дата
центрове), офиси, хотели, помещения за хранене, фитнес
и детски центрове, както и на
всички места, където чистотата на пода е от значение.
Производител: МЕГАМЕД България
ЕООД; зала 1, щанд C5; Булмедика

ОСЕМТЕ СТЪПКИ НА КОНТРОЛИРАНАТА БИОФИЛМ ТЕРАПИЯ
8. КОНТРОЛНИ
ПРЕГЛЕДИ

1. ДИАГНОСТИЦИРАЙ

ПРОУЧИ И ОБСЛЕДВАЙ ВСЕКИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.
Интактни зъби, кариес, гингивит, пародонтит.
Интактни импланти,мукозит, периимплантит.
Започнете с жабурене с вода за уста BacterX.

ЗДРАВИ ПАЦИЕНТИ = ЩАСТЛИВИ ПАЦИЕНТИ.
Насрочи регулярни контролни прегледи съобразно
оценката на риска. Попитай пациента дали е
доволен от процедурата.

7. КОНТРОЛИРАЙ

2. РАЗКРИЙ

НАКАРАЙ ПАЦИЕНТА ДА СЕ УСМИХНЕ.
Направи финален оглед за останал
биофилм. Подсигури се, че зъбният камък е
напълно премахнат. Можеш да
диагностицираш кариесни лезии много
по-точно. karijes Направи флуорна
профилактика.

6. PIEZON

®

ОТСТРАНЯВА ОСТАНАЛИЯ ЗЪБЕН
КАМЪК.
Използвай минимално инвазивните
EMS PS инструменти супра- и
субгингивално до 10 мм дълбочина.
По-дълбоките от 10 мм джобове
почисти с миникюрети. Използвай EMS
PI инструментите Използвай EMS PI
инструментите около импланти и
възстановявания.

5. PERIOFLOW®

ПРЕМАХВА БИОФИЛМА В ПАРОДОНТАЛНИ
ДЖОБОВЕ ОТ 4 ММ ДО 9 ММ.
Използвай PLUS Powder за естествени
зъби и импланти. Премахва биофилма между
зъбите. Използвай канюлата PERIOFLOW® с
маркирана дълбочина.e

ems-dental.com
Copyright: 2019 EMS. Electro Medical Systems.

ОЦВЕТИ БИОФИЛМА.
Покажи на пациента оцветения
биофилм. Цветът ще улесни
отстраняването на плаката. След като
биофилмът е премахнат, зъбният
камък се вижда по-лесно.

R

3. МОТИВИРАЙ

СЪЗДАЙ ОСЪЗНАТО ОТНОШЕНИЕ
И ОБУЧИ.
Наблегни на превенцията.
Обучи пациентите си на принципите
на орална хигиена. EMS препоръчва
употребата на четки за зъби Sonicare
и интердентални четчици или
Airfloss Ultra.

4. AIRFLOW®

ПРЕМАХВА БИОФИЛМА, ПЕТНАТА И
НОВОСФОРМИРАНИЯ ЗЪБЕН КАМЪК.
Естествени зъби, възстановявания
и импланти. Uklanjanje supra i subgingivnog biofilma do dubine od 4 mm
korištenjem praha PLUS 14 µm Премахни
останалите оцветявания по емайла с
прах CLASSIC COMFORT. Премахни
също така биофилма по венците, езика и
небцето.

MAKE ME SMILE.
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СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
15 МАЙ, СРЯДА
10.00–13.00

Зала Вихрен, ет. 2

Тема: лекция „Регенерация в пародонталната
и имплантатна хирургия“
Лектори: д-р Давид Ботонд Хангяси
Организатор: УлтраДентал
Програма:
11.00–11.30 Борба за зъбите. Мекотъканен и
костен мениджмънт при случай с
пародонтални заболявания.
11.30–12.00 Борба за костта: постекстракционни алвеоли и места с дефекти.
Основни техники за направлявана
костна регенерация с цел ограничаване на дефекти с ксенографти
или синтетични костовъзстановителни материали.
12.00–12.30 Нови синтетични материали в областта на направляваната костна
регенерация
12.30-13.00 Вертикални дефекти: Повдигане на
пода на максиларния синус и възстановяване на алвеоларен гребен
13.00-13.30 Борба за меките тъкани около имплантати: Цели и техники
11.30–12.30

Семинарна зала в изложбена зала №1

Тема:„Криорадиочестота“
Организатор: Новиз АД
Лектор: - Silvia Santi, Италия
12.45–13.45

Семинарна зала в изложбена зала №1

Тема 1: Технологични платформи за транспорт на активни съставки
Тема 2: Третиране на акне и хиперпигментация през летния период в условията на слънце
Лектори: Д-р Ели Коева, дерматолог
Калина Георгиева, технолог на Dr.Derm и Beauty
Expert
Цветелина Маймарова, експерт
Организатор: Лидера Трейдинг
14.00–15.00

Семинарна зала в изложбена зала №1

Презентация: Фуут Кеър, Медикотехническа
лаборатория
15.00–18.00

Зала Руен, ет. 2

Тема: практическа част „Регенерация в пародонталната и имплантатна хирургия“
Лектори: д-р Давид Ботонд Хангяси
Организатор: УлтраДентал
Програма:
15.00-16.30 Workshop 1 пародонтология. Запазване на меките тъкани около
естествени зъби: покриване на
гингивални рецесии с коронарно
преместено ламбо.
16.30-18.00 Workshop 2 имплантология. Избор
между резорбируеми и нерезорбируеми мембрани за регенерация
на неовладяни костни дефекти.
15.00–17.30

Семинарна зала в изложбена зала №4

Тема: „Здравословно хранене” и „Хранителни
дефицитни нарушения”
Лектори: проф. Веселка Дулева и доц. Даниела Попова

Организатор: Арбилис
Програма:
15.00–16.00 Сесия
Здравословно
хранене
(проф. Веселка Дулева, Национален център по общественото здраве и анализи)
Съвременни аспекти на науката за хранене
Н
 ационални препоръки за здравословно хранене в млада и зряла възраст - Европейски и
национални приоритетни стратегии за здравословно хранене
16.00–16.30 Кафе пауза
16.30–17.30 Сесия Хранителни дефицитни нарушения (доц. Даниела Попова,
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”)
Алтернативни хранителни режими
За и против глутена
Ролята на витамин Д за човешкото здраве
15.30–16.30

Семинарна зала в изложбена зала №1

Презентация: Медикофарм Хелт енд бюти

16 МАЙ, ЧЕТВЪРТЪК
10.00–11.00

Семинарна зала в изложбена зала №1

Тема: „Нови технологии и методи за редуциране на

локални мастни натрупвания по лицето и тялото“
Организатор: Булмед Консулт
10.00–17.00

Семинарна зала в изложбена зала №4

Тема: „Наднормено тегло и затлъстяване, нарушения в хранителното поведение”, „Физическа
активност и здраве”, „Употреба на алкохол”,
„Тютюнопушене и здравен риск”
Лектори: доц. Даниела Попова, гл. експерт Ивелина Камел, гл. експерт д-р Росица Чапарова, проф.
Борислав Георгиев, гл. експерт Доротея Великова,
д-р Георги Владимиров, проф. Георги Момеков
Организатор: Арбилис
Програма:
10.00–11.00 Сесия Наднормено тегло и затлъстяване, нарушения в хранителното
поведение (доц. Даниела Попова,
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”)
Наднормено тегло и затлъстяване в млада и
зряла възраст – рискове за здравето
Съвременни подходи за превенция и терапия
наднорменото тегло и затлъстяването
Нарушения в хранителното поведение
11.00–11.30 Кафе пауза
11.30–12.30 Сесия Физическа активност и
здраве (гл. експерт Ивелина Камел – Национален център по обществено здраве и анализи)
Физическа активност на населението в ЕС и
България
Ниската физическа активност – фактор на риска
за здравето
Препоръки на СЗО за повишаване на физическата активност на населението
12.30–13.00 Обедна почивка
13.00–14.00 Сесия Употреба на алкохол (гл.
експерт д-р Росица Чапарова, Национален център по обществено
здраве и анализи)
Консумация на алкохол в ЕС и България
Злоупотреба с алкохол и рискове за здравето
Превенция на злоупотребата с алкохол
14.00–17.00 Сесия Тютюнопушене и здравен
риск
14.00–14.30 Тютюнопушене – епидемиология
и глобален риск – проф. Борислав
Георгиев
14.30–15.30 Тютюнопушене в ЕС и България. Тютюнопушене и зависимост. Пасивно
пушене и здравен риск при децата - гл. експерт Доротея Великова,
Национален център по обществено
здраве и анализи
15.30–16.00 Тютюнопушене в млада възраст –
д-р Георги Владимиров
16.00–16.15 Тютюнопушене в епидемиологичните проучвания EUROASPIRE в Европа
- проф. Борислав Георгиев
16.15–16.45 Базирани на доказателствата решения на глобалната епидемия тютюнопушене – проф. Георги Момеков
16.45–17.00 Дискусия

КАКВО, КЪДЕ, КОГА?
15.00–17.30

Семинарна зала в изложбена зала №4.1

Тема: Стоматология и сърдечно-съдова профилактика
Лектори: д-р Данаил Аврамов, д-р Евелина Дончева, д-р Боян Кунев, -р Димитър Ковачев
Организатор: Арбилис
Програма:
15.00–15.30 Профилактика на инфекциозния
ендокардит при стоматологични
процедури – д-р Данаил Аврамов
(Национална кардиологична болница)
15.30–16.00 Предизвикателства в денталната
хирургия – поведение при пациенти на антикоагулантна и антиагрегантна терапия – д-р Евелина Дончева (Национална кардиологична
болница)
16.00–16.30 Пародонтит и сърдечно-съдови
заболявания – д-р Боян Кунев (Национална кардиологична болница)
16.30–17.00 Ефектът на тютюнопушенето върху
оралното здраве – д-р Димитър Ковачев (Стоматологична практика)
17.00 Дискусия
15.45–17.30

Семинарна зала в изложбена зала №1

Организатор:
Медицински колеж Йорданка Филаретова - гр. София
Теми:
Проучване на съответствието с нормативните изисквания на открити детски
площадки на територията на град София
Лектор: Иглика Христова, Кристин Василска – инспектор по Обществено здраве.

Пелени за еднократна употреба и детско здраве
Лектор: Красимира Денова – инспектор по Обществено здраве.
Биологични ефекти на йонизиращата радиация върху кожата
Лектор: Нели Галева и Милена Миладинова – рентгенов лаборант.

Кинезитерапия за профилактика на статични заболявания на женски полови органи
Лектор: Росица Танева-Богданова – рехабилитатор.
Маркери на чернодробна фиброза
Лектор: Цветелина Цакова – медицински лаборант.

Ebola - вирусна хеморагична треска - предизвикателство в медицината на 21-ви век
Лектор: Елинка Миланова – медицински лаборант.
Zika - вирусна инфекция - предизвикателство
в съвременната медицина
Лектор: Ванеса-Мария Пенева – медицински
лаборант .

Lisi press и нанасяне на керамика върху литиев
дисиликат
Лектор: Ивелина Ангелова, Габриел Иванов – зъботехник.

10.00–18.00

17 МАЙ, ПЕТЪК

Презентация: Вилем

Зала Вихрен, ет. 2

Зала Родопи, ет. 1

10.00–18.00

Зала Мусала и зала Вихрен, ет. 2

Тема: Релечение на ендодонтски лекувани
зъби – от конвенционално релечение до ендодонтска микрохирургия
Лектори: д-р Франческо Маджоре
Организатор: МБ Консулт
Програма:
8.15–9.00 Р
 егистрация
9.00–11.00 Ч
 аст I : Клиничен мениджмънт на
ендодонтските лезии – индивидуални фактори за релечение или ендохирургия.
11.00–11.30 Кафе-пауза
11.30–13.00 Част II : Ендодонтски микрохирургичен подход – индикации за вземане на решение.
Клинични
стратегии. Специфични техники.
Оперативен протокол. Максимално запазване на зъбна структура.
13.00 Д
 искусия. Край на семинара.
11.30–13.30

Семинарна зала в изложбена зала №1

Тема: „Предизвикателства пред пациентите с
пулмонална артериална хипертония“
Организатор: Българското общество на пациентите с
пулмонална хипертония (БОППХ)
13.45–15.30

Семинарна зала в изложбена зала №1

Тема: „Ергономия за пациента и терапевта“
Лектор: Стоян Стоев
Организатор: Physioshop.bg
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НОВИ ПРОДУКТИ
СЪБИТИЯ

8.30–17.00

Конференция „Дентал мениджмънт и маркетинг“
Лектори: Стефано Ригуци, д-р Даниеле Берета,
д-р Младен Камбов
Организатор: ToTheTop
10.00–13.00

Зала Витоша, ет. 1

Тема: „Функционални храни и хранителни добавки”
Лектори: доц. Даниела Попова и проф. Весела Дулева, Национален център по обществено
здраве и анализи

Организатор: Арбилис
Програма:
10.00–11.00
С
 ъвременно определение за хранителни добавки и тяхната роля за
човешкото здраве
Ф
 ункционални храни – роля за човешкото здраве
11.30–13.00 Пробиотици и пребиотици– ролята
за здравето
09:00–18:00

Семинарна зала в изложбена зала №4.1

10.00–13.00 Сесия Нови технологии в терапията
13.00–14.00 Световен ден за борба с артериалната хипертония
16.00–18.00 Научна сесия Големи коронарни
рискови фактори в млада и зряла
възраст. Артериална хипертония в
млада възраст
А
 ртериална хипертония при млади
хора – епидемиология и принципи
на лечение - д-р Венцислав Григоров
С
 импатикус и артериална хипертония при млади хора – д-р Георги
Владимиров
Х
 ипертония на бялата престилка и
маскирана хипертония – проф. Борислав Георгиев
В
 торични хипертонии в млада възраст – доц. Лилия Демиревска

18 МАЙ, СЪБОТА
8.30–17.00

Зала Вихрен, ет. 2

Конференция „Дентал мениджмънт и маркетинг“
Лектори: Стефано Ригуци, д-р Даниеле Берета,
д-р Младен Камбов
Организатор: ToTheTop

10.00–18.00

09.00–19.30

Зала Родопи

Семинарна зала в изложбена зала №4

Кампания „Лекарят, който ме вдъхновява“.
П
 редставяне на досегашните победители, връчване на грамоти и анонсиране на предстоящите
издания на кампанията до края на годината.
В
 дъхновяващи речи на лекари по модела TED
TALKs – 5-6 лекари ще произнесат речи по избрана от тях тема, които корелират със слогана
и разгръщат темата ЛЕКАРЯТ, КОЙТО МЕ ВДЪХОНОВЯВА.
У
 частници ще представят предметите, които са
донесли и ще разкажат тяхната история.
П
 очерпка и нетуъркинг.

Тема: „Бъбречни болести в млада възраст”,
„Специфични проблеми в млада възраст”,
„Големи коронарни рискови фактори в млада и зряла възраст”
Програма:
9.00–10.30 Научна сесия Бъбречни болести в
млада възраст
Модератор: проф. Боряна Делийска
Бъбречно-каменна болест - проф.
Боряна Делийска
Уроинфекции - д-р Янка Коларска
Има ли захарен диабет без диабетна нефропатия? – д-р Биляна Василева
11.00–13.00 Научен симпозиум
11.00–11.30 Научен симпозиум (с подкрепата на Санофи) Рамиприл в терапията на артериалната хипертония - проф. Борислав Георгиев
11.30–12.00 Научен симпозиум
12.00–13.00 Научен симпозиум Артериална
хипертония и инсулинова резистентност в млада възраст (с подкрепата на Берлин Хеми) модератор: проф. Борислав Георгиев
Избор на бета-блокер при млади
пациенти с артериална хипертония и инсулинова резистентност
- проф. д-р Борислав Георгиев
Предиабет при млади пациенти доц. Даниела Попова
13.00–13.45 Научен симпозиум (с подкрепата на Филип Морис) Продуктите
с нагряване на тютюн през погледа на фармаколога – проф.
Георги Момеков
14.00–15.30 Научна сесия Специфични проблеми в млада възраст
Анорексия – доц. Даниела Попова
Злоупотреба с хормонaлни препарати и фитнес/бодибилдинг –
д-р Ралица Робева
Новите „модерни” Зависимости
при млади хора - компютър, телефон, социалните мрежи - проф.
Христо Кожухаров
16.00–17.00 Научен симпозиум Бременност
и сърдечно-съдови заболявания
(с подкрепата на Актавис) Артериална хипертония и бременност – проф. Нина Гочева
17.00–18.00 Научен симпозиум Предиабет и
сърдечна честота (с подкрепата
на Мерк)
18.00–19.30 Научна сесия Големи коронарни
рискови фактори в млада и зряла възраст.
Лечение на артериалната хипертония в млада възраст - доц. Добромир Гочев
Контрол на липидните нарушения при млади хора – д-р Венцислав Григоров
Тютюнопушене в млада възраст –
д-р Георги Владимиров
Лектори: проф. Боряна Делийска, д-р Янка Коларска, д-р Биляна Василева, проф. Борислав
Георгиев, доц. Даниела Попова,
д-р Ралица Робева, проф. Христо
Кожухаров, проф. Нина Гочева
Организатор: Арбилис

13.45–19.00

Семинарна зала в изложбена зала №4

Тема: Ефективни и безопасни подходи в профилактиката, диагностика и терапия в млада
и зряла възраст
Лектори: проф. Людмила Матева, д-р Мила Байчева
Организатор: Арбилис
Програма:
14.00–15.30 Научна сесия Чернодробни заболявания в млада възраст
Модератор: проф. Людмила Матева
Как да разпознаем чернодробно
заболяване в млада възраст? –
проф. Людмила Матева
Синдроми на прогресивна фамилна холестаза в ранна възраст – д-р
Мила Байчева
Неалкохолна или алкохолна стеатозна болест? - проф. Людмила
Матева
Д
 искусия
16.00–17.00 Научен симпозиум
17.00–18.00 Научна сесия Болести на миокарда в млада възраст
Х
 ипертрофична КМП – проф.
Елина Трендафилова
В
 ъзможности на образната диагностика на болестите на миокарда в млада възраст – доц. Камелия Генова
18.00–19.00 Научен симпозиум
10.00–18.00

Зала Мусала, ет. 2

Тема: Лекция
Лектори: д-р Sergiu Nicola
Организатор: Ендо БГ
Програма:
12.00–13.00 Регистрация
13.00–15.00 Лесно, бързо и безопасно препариране на ендодонтското пространство с помощта на реципрокиращи системи и последващи
техники за обтуриране.
15.00–15.30 Почивка
15.30–17.30 Напредничави техники за ендодонтско релечение. Минимално
инвазивни техники за отстраняване на сепарирани инструменти,
щифтове, обтуровъчни материали
и преодоляване на прагове.
17.30–18.00 Дискусия
10.30–11.30

Семинарна зала в изложбена зала №1

Презентация: Медикофарм Хелт енд бюти
11.45–13.45

Семинарна зала в изложбена зала №1

Тема: Нови технологии в терапията, Световен
ден за борба с артериалната хипертония, Големи коронарни рискови фактори в млада и зряла
възраст. Артериална хипертония в млада възраст
Лектори: д-р Венцислав Григоров, д-р Георги Владимиров, проф. Борислав Георгиев, доц. Лилия Деми-

Презентация: Хелт Хармони
Сесия Функицонални храни и хранителни добавки
(доц. Даниела Попова и проф. Веселка Дулева, Националния център по общественото здраве и анализи)

Организатор: Арбилис
Програма:

Тема: Лекция - диспут на тема Импланти срещу
Опазване на зъбите с лектори проф. Мошонов и
д-р Бързашки

ревска

Лектори: проф. Мошонов и д-р Бързашки
Организатор: Медикал Депо
Програма:
12.45–13.00 Регистрация
13.00–15.30 Лекция „Импланти срещу опазване на зъбите”
15.30–15.45 Кафе пауза
15.45-16.45 Дискусия

12.45–17.00

Зала Панорама, ет. 7

09.00–19.30

Семинарна зала в изложбена зала №4.1

Тема: „Съдови заболявания”, „Вирусни хепатити в млада възраст”, „Болести в юношеска възраст”
Лектори: д-р Наделин Николов, доц. Детелина Луканова, проф. Красимир Антонов, проф. Деян Желев,
доц. Елисавета Стефанова, д-р Десислава Йорданова,
д-р Здравка Тодорова, д-р Михаела Димитрова
Организатор: Арбилис

Програма:
9.00–10.15 Научна сесия Съдови заболявания
С
 клеротерапия на вени – д-р Наделин Николов
Ф
 еномен, болест и синдром на
Рейно – доц. Детелина Луканова
10.30–12.00 Научна сесия: Вирусни хепатити
в млада възраст
Модератор: проф. Людмила Матева
В
 ирусен хепатит С – проф. Красимир Антонов
В
 ирусен хепатит В – проф. Деян
Желев
В
 ирусен хепатит Д – проф. Красимир Антонов
В
 ирусен хепатит Е – проф. Деян
Желев
Д
 искусия
14.00–16.00 Научна сесия: Болести в юношеска възраст
З
 атлъстяване и метаболитен
синдром – доц. Елисавета Стефанова
Н
 иво на витамин Д при деца със
затлъстяване – д-р Десислава
Йорданова
П
 убертетна гинекомастия – д-р
Здравка Тодорова
С
 индром на Barakat – диагностика
и лечение – д-р Михаела Димитрова
18.00–19.30 Научна сесия: Очаква се потвърждение (Клинична фармация)
10.00–18.00

Зала Вихрен, ет. 2

Тема: Практическа част: Напредничави техники за ендодонтско релечение. Минимално инвазивни техники за отстраняване на
сепарирани инструменти, щифтове, обтуровъчни материали и преодоляване на прагове. Фото и видео документация с помощта
на дентален микроскоп.
Лектори: д-р Sergiu Nicola
Организатор: Ендо БГ
Програма:
9.00–13.00 Практически панел 1
13.00–14.00 Обяд
14.00–17.00 Практически панел 2
17.00 Връчване на сертификати от д-р Никола

19 МАЙ, НЕДЕЛЯ
09.30–11.30

Семинарна зала в изложбена зала №4

Тема: „Дерматологични проблеми на здравеопазване в млада и зряла възраст”
Лектори: доц. Любомир Дурмишев, д-р Димитрина Гулева, д-р Йоана Пожарашка, д-р Ивета
Денчева-Петрова, д-р Елена Петрова,
Организатор: Арбилис
Програма:
9.30–11.00 Научна сесия Дерматологични
проблеми на здравеопазване в
млада и зряла възраст Модератор: доц. Любомир Дурмишев
9.30–9.55 Атопичен дерматит в детска и зряла
възраст – доц. Любомир Дурмишев
9.55–10.10 Кожни прояви на лупус еритематозус при деца – д-р Димитрина
Гулева
10.10–10.25 Ювенилен дерматомиозит – д-р
Йоана Пожарашка
10.25–10.40 Особености в протичането и лечението на псориазис в детска
възраст – д-р Ивета ДенчеваПетрова
10.40–11.00 Инфекция с човешки папиломен
вирус в детска възраст – д-р Елена Петрова
11.15–12.30 Научна сесия: Очаква се потвърждение (Клинична фармация 2)
09.30–11.30

Семинарна зала в изложбена зала №4.1

Тема: „Белодорбна артериална хипертония”, „Спорт и двигателна активност в млада и зряла възраст”
Лектори: д-р Елена Димитрова, проф. Маргарите
Цонзарова
Организатор: Арбилис
Програма:
9.30–10.30 Научна сесия Белодробна артериална хипертония
Н
 ова дефиниция, класификация и
ранна диагностика на белодробната aртериална хипертония - д-р
Елена Димитрова
Б
 елодробна артериална хипертония в детска и юношеска възраст
- проф. Маргарите Цонзарова
11.00–12.30 Научна сесия Спорт и двигателна активност в млада и зряла
възраст (Национална спортна
академия)

ДЕМОНСТРАЦИИ:
Дик-МедТех ЕООД
Демонстрация на магнит emFieldPro.
Ексел Дент
Д
 емонстрация и възможност за тест на
дентален микроскоп Prima DNT нa американския производител Labomed.
Д
 емонстрация и възможност за тест на
ендодонтски мотори, както и за работа
с машинни NiTi системи – VDW.ROTATE,
Reciproc Blue, Mtwo, SmartTrack.
Н
 а щанда ще се предлагат тестери на фиброглас влакна Dentapreg.
Глория Интернешънъл ЕООД
Демонстрации на отпечатъчни материали
на 3M Science. Applied to Life.
Мегамед България ЕООД
Демонстрация на машина за автоматично
обуване на калцуни Sonar Т-46S.
НОВИЗ АД
Демонстрация на апарати, изложени на
щанда на фирмата.
Технодента ЕООД
Технодента ЕООД, ще демонстрира как работи приложението inspector Turbina. Зала
3, щанд C6.
Инфинита ООД
П
 рактическа демонстрация на ултразвукова техника на Mindray – един от световните
лидери в производството на ехографи.
Д
 емонстрация на феталните монитори от
производител №3 в света EDAN.
П
 осетителите ще имат възможност също
да тестват и да получат актуална информация за видеоколпоскопи, водоустойчиви
холтерни системи и ЕКГ апарати.
Миплант ЕООД
Демонстрации на ендодонтски мотор, фотодинамична терапия, матрични системи, фотополимери, фотополимерна лампа, хемостаза и ретракция, каналопълнежни пасти,
костно-регенериращи материали.
ВЕ и ХА България ЕООД
По време на изложението Булмедика/Булдентал 2019 W&H ще представи най-новите
си продукти в сферата на профилактиката:
безжична система за полиране Proxeo Twist,
обратни наконечници с полиращи гумички и четки Proxeo, ултразвукови апарати
Proxeo Ultra, ръкохватка за полиране Proxeo
Aura, както и новите автоклави Lara.
Амплиус ООД
Във всеки от трите дни на изложението ще
се акцентира върху един от предлаганите
от Амплиус продукти. На разположение
на заинтересованите посетители ще бъдат
едни от големите имена в зъботехниката в
България, които ще отговарят на въпроси
по обявените теми. За гостите на щанда ще
бъде организирана томбола от материалите,
представляващи за тях интерес.
График на демонстрациите и теми на деня:
К
 расимир Дочев, Noritake, 15.05.2019 от
14.00 ч.;
Д
 имитър Шереметски, Celtra, 16.05.2019
от 14.00 ч.;
М
 ария Чотова, TCS, 17.05.2019 от 12.00 ч.
Белвезар–Гама Дент ООД
Демонстрация на единствения в света безжичен диоден лазер с размера на Вашата
писалка – К2 mobile.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Мегамед България ЕООД
Представяне пред клиенти на:
м
 ашина за автоматично обуване на калцуни Sonar Т-46S;
е
 лектрокардиографи: 6- и 3-канални;
х олтер за кръвно налягане.
Инфинита ООД
Презентиране на нови продукти на Sony
Medical и представяне на живо на медицин-

ските им 3D монитори. На щанда на фирмата ще видите също компактни и стандартни
размери принтери за ехографски и рентгенови образи.

Триза ООД
Фирмата ще представи най-новите тенденции в оралната хигиена.
3Dbgprint
3D принтирането е процес, който превръща
3D компютърен модел (CAD) в реален физически обект в рамките на няколко часа в
зависимост от размера му. Моделите, които
се принтират, могат да имат практически
всякаква форма и размер.
Триизмерният печат намира приложение
както при изработката на прототипи, така и
в редовното производство в секторите архитектура, медицина, дентална медицина, биотехнологии, строителство, самолетостроене
и други.
Еванс ЕООД
През всички дни на Бумедика/Булдентал
2019 всеки посетил щанда на фирмата ще
има възможност да се запознае с един иновативен уред за пречистване на въздуха в
затворени помещения и неговата технология. AirFree предлага различни по модел и
цвят въздухопречистватели, съобразени с
потребностите и предпочитанията на всеки
клиент.

ЛЕКЦИИ
Лидера Трейдинг ЛТД ЕООД
Ще се проведат две лекции: „Технологични
платформи за транспорт на активни съставки“ и „Третиране на акне и хиперпигментация през летния период в условията на
слънце.“
Медикал Депо РиК ООД
Импланти срещу опазване на зъбите. Противопоставяне? Лекция-диспут.
Лектори: проф. Джошуа Мошонов и д-р Пламен Бързашки
17.05.2018
БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ
Интер Експо Център–София
Зала: „Панорама“
ПРОГРАМА

12.45–13.00 Регистрация
13.00–15.30 Лекция: Импланти

срещу
опазване на зъбите
Предполага се, че зъбните импланти имат
по-висока степен на успех от ендодонтското
лечение, а лекарите обмислят екстракция
на зъбите и замяна с дентален имплант,
вместо да се опитват да запазят зъба, което
може да изисква ендодонтско лечение или
повторно лечение. Имплантите често се
възприемат от потребителите на оралните
здравни услуги като идеален заместител на
зъбите. Докато верността на това убеждение
е спорна, много пациенти и практикуващи
смятат, че заместването на силно увреден
зъб с имплант превъзхожда евентуалното
му възстановяване.
15.30–15.45 Кафе пауза
15.45–16.45 Дискусия
Вземете страна по темата и дискутирайте!
ТЕМАТИКА
Въпроси, които ще бъдат обсъдени по време
на лекцията, са:
К
 олко успешно е ендодонтското лечение?
К
 олко успешни са имплантите?
Т
 рябва ли да се извади зъб в полза на импланти, или да се положат всички усилия,
за да се запазят зъбите?
Ф
 акторите, влияещи върху планирането на
лечението: лечението трябва да бъде насочено към пациента, а не да се ръководи
единствено от желанията практикуващия
лекар. В идеалния случай трябва да се
запази биологичната среда, като се запази или възстанови естетиката, комфорта
и функциите. Изборът между запазване
на зъбите или екстракция се основава на
някои съображения, задълбочени оценки
и разбиране на важните променливи като
пародонтологичен, възстановителен и ендодонтски статус на зъба.
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