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Přijďte si s námi užít nejen stomatologii

Family days
24.-25. května 2019, Praha

Program pro děti

Více než 160 000 návštěvníků ze 166 zemí a více než 2 300  
vystavovatelů z 64 států potvrdilo význam a prestiž IDS 2019.  
My jsme pro Vás vybrali a přivezli to nejzásadnější,  
a stomatologické novinky z IDS 2019 Vám přehledně představíme.  
Sejděte se u nás s kolegy, načerpejte nové vědomosti na přednáš-
kách a workshopech a vyzkoušejte si vše, co Vás zajímá.

Zajistěte si své místo na přednáškách a workshopech přihlášením na dentaden.cz

Novinky z IDS 2019



Family Days /  24.-25. května 2019  /  Budova Dentamed, Praha

Přednášky a workshopy

Dr PhD Yuriy Vasiliev 
 

Klinické, farmakologické a anatomické 
rysy lokální anestezie u zubů  
s ireversibilní pulpitidou  
Pátek 24. května, 12 h 
Cena přednášky: 500 Kč 
Český překlad zajištěn.

Piotr Wujec, DDS, PhD 
 

Biologický přístup v endodoncii 
Biokompatibilní a bioaktivní materiály 
značí nové trendy v záchovné stomatologii  
Pátek 24. května, 15 h 
Sobota 25. května, workshop od 12 h
Cena přednášky: 500 Kč 
Český překlad zajištěn.

As. MUDr. Daniel Ott 
 

Zdravotnická dokumentace  
- nezbytné minimum  
Pátek 24. května, 17 h
Cena přednášky: 500 Kč

Zajistěte si své místo na přednáškách a workshopech přihlášením na dentaden.cz

Za účast na přednášce od nás obdržíte šek v hodnotě 500 Kč na nákup zboží u nás.  
A uplatnit ho můžete ihned .

Anestezie

Pro všechny

Endodoncie



3Shape TRIOS 4 
Ještě rychlejší  
a přesnější

CAD/CAM ordinace

Přináší například diagnostiku rizikových míst  
pro vznik kazů včetně mezizubních prostorů. 
 
 

 

Kromě vyspělé umělé inteligence při skenování 
nabízí model TRIOS 4 Move Plus i větší displej. 
Přijďte si sami vyzkoušet nejnovější  
a nejrychlejší intraorální skener. 

K dispozici je pro Vás specialista CAD/CAM pro ordinace David Kodálík / david.kodalik@dentamed.cz

Poprvé v ČR



CAD/CAM laboratoř

Digitální laboratoř live
přijďte, vyzkoušejte a ptejte se

Co je skener, fréza a 3D tiskárna? Vyzkoušejte sami. 

‣ skenování modelu v laboratorním skeneru
‣ modelace protetické práce
‣ ukázka frézování 
‣ 3D tisk

K dispozici je pro Vás specialista CAD/CAM pro laboratoř Martin Panovec / martin.panovec@dentamed.cz



Přístroje

K dispozici je pro Vás specialista pro přístroje Štěpán Batela / stepan.batela@dentamed.cz

Vybavte si ordinaci  
přístroji nejvyšší kvality

Přijďte se inspirovat:  
KaVo E70, E50 a OP 3D 
A-dec 500, Leica M320 
High End a další



To nejlepší 
ze světové endodoncie

K dispozici je pro Vás specialista CAD/CAM pro laboratoř Martin Panovec / martin.panovec@dentamed.cz

Endodoncie

Přijďte si novinky vyzkoušet a porovnat  
Endotým je připraven zodpovědět  
všechny Vaše dotazy

K dispozici je pro Vás celý Endo Team / endodoncie@dentamed.cz

Nový apexlokátor  
Propex iQ R 

Rozšiřte si svůj iQ systém. 
Získejte více od motoru X-Smart iQ.  
Připojte k němu jednoduše  
malý apexlokátor Propex iQ!     
 

VDW Rotate
Posun rotační preparace  
na další level.  
Univerzální 
Účinný odnos detritu 
Respektuje anatomii  
kořenového kanálku

Představíme Vám i novinky od společností:



Cenu určujete  
sami svým výkonem

Implantační instrumentárium i vzorky 
augmentačních materiálů si budete moci 
sami vyzkoušet

Přijďte se nás zeptat na svojí  
individuální cenu pro implantáty 

K dispozici je pro Vás celý Endo Team / endodoncie@dentamed.cz

Implantologie a augmentace

Novinka IDS

K dispozici je pro Vás specialista pro implantologii MUDr. Kateřina Babičová / katerina.babicova@dentamed.cz

Představíme Vám i novinky od společností:

‣ protetikou řízená implantace  
 - nejpřesnější je CAD/CAM řešení 
‣ bez kvalitní augmentace není možná implantace 
‣ změření stability implantátu před zatížením  
 - klíč k úspěšnému ošetření implantáty



Naše tipy

Estetika a přirozenost v jednom.

Ukázky nové techniky  
během pátku

Hotovo za 3 vteřiny! Pevný jako skála – vysoce odolný kompozit 
pro injekční techniku.

Revoluční dávkovací systém  
Digit Power Dispenser

První  
elektrický  
mezizubní  
kartáček

Jeden odstín pro všechny pacienty.

3s PowerCure  
Product System

G-ænial Universal  
Injectable

Digit Power Dispenser

Představíme Vám i novinky od společností:

U Brush

OmnichromaFiltek One


