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PROGRAM JAKIEGO
NIE BYŁO

BEZPREcedeNSOWA
INTEGRACJA

GWIAZDY NA
WYCIĄGNIĘCIE
DŁONI

Sprawdź czy leczysz
zgodnie ze sztuką

Zatańcz latino
z wenezuelskim mistrzem

Zagłosuj na
ulubione produkty

strona 2

strona 3

strona 4

WYSTAWA

WARSZTATY

Wstęp jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. W tym
roku dla uczestników w pakiecie są m.in. bezpłatne szkolenia firmowe (Stomatologia 3.0,
Dental Club, Business Dental Forum) oraz sympozja satelitarne
firm Chema-Elektromet i Pierre
Fabre.

Są elementem programu Kongresu, jednak można wziąć w nich
udział bez rejestracji na Kongres,
po złożeniu opłaty (50–700 pln).
Wyjątek stanowi część dla higienistek i asystentek.

NAUKOWY
ZAWRÓT GŁOWY

KONGRES

Sesja, podczas której zostaną zaprezentowane najciekawsze prace habilitacyjne, doktorskie i studenckie
z ostatnich lat. Wstęp wolny.

Program 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej jest efektem prac
najważniejszych towarzystw naukowych i organizacji w kraju.
Uczestnik może zarejestrować się
na wybrany dzień lub cały Kongres
(540–1350 pln). Najlepiej zrobić to
on-line, ale zapisy będą prowadzone
także na miejscu.

brejkDENS
PROGRAM
Na długiej liście wykładów i warsztatów warto wyróżnić m.in. panele: „Lekarz dentysta onkologiem pierwszego
kontaktu?”, „Leczmy mleczaki!”, „Racjonalna antybiotykoterapia w stomatologii”, „Nie bójmy się ciężarnej”.

GWIAZDY
CEDE 2018

D
E
ZA
I
W
– as w rękawie
Odkładamy do lamusa sformułowanie „jechać
na targi”. Do Poznania, czy to na wystawę,
czy na 2. Kongres Unii Stomatologii Polskiej,
przyjedź przede wszystkim po wiedzę.

Internetowe głosowanie na najciekawsze produkty (52 zgłoszone
przez 37 wystawców) rozpoczęło się
9 czerwca i potrwa do 20 września.
Produkty wybieramy na www.cede.pl.

KONCERT
Galę wręczenia statuetek dla
laureatów konkursu GWIAZDY
CEDE zwieńczy fortepianowy
koncert Waldemara Malickiego
„Co tu jest grane?” (20 września).
Wstęp wolny.

MISJA
W ramach CEDE odbędą się bezpłatne badania skriningowe w kierunku nowotworów jamy ustnej dla
mieszkańców Poznania. W projekcie współorganizowanym z Urzędem Miasta w Poznaniu może wziąć
udział kilkaset osób.

Przerwa na integrację – wydarzenie
zaplanowane na 21 września (piątek,
220 pln). W programie m.in.: Dentystyczny Turniej Bilardowy, pokaz trików mistrza świata, warsztaty latino,
konkursy.

ZJAZD
HIGIENISTEK
I ASYSTENTEK
Trzecia edycja ogólnopolskiego wydarzenia autorstwa mgr dypl.
hig. stom. Katarzyny Ostrowskiej po
raz pierwszy w programie Kongresu
Unii Stomatologii Polskiej. Warsztaty
praktycznie sprzedały się na pniu.

APLIKACJA
MOBILNA
Wszystkie informacje o CEDE
i Kongresie w dłoni. Do pobrania
bez opłat na systemy operacyjne
iOS i Android.

Nasz Kongres

2. Kongres Unii Stomatologii Polskiej to dowód, że stomatologia jest pracą zespołową.

„Pragmatyczny” – to słowo w sposób najprecyzyjniej
określające plan wykładów
i warsztatów, zaproponowany przez członków Rady
Naukowej. Program jest
efektem wnikliwej analizy
potrzeb edukacyjnych lekarzy realizujących podstawową opiekę stomatologiczną
oraz doświadczeń przedstawicieli najważniejszych
towarzystw i organizacji stomatologicznych w Polsce.

Idea Kongresu jest mi bardzo bliska. Będąc radiologiem
stomatologicznym
jestem
poniekąd rodzajem łącznika pomiędzy stomatologami,
ponieważ w mojej dyscyplinie współpracuję ze wszystkimi specjalizacjami. Z drugiej
strony pracuję na pograniczu radiologii lekarskiej, jako
że w obrębie części twarzowej
czaszki spotykamy również
zmiany obecne także w innych częściach organizmu.

W stomatologii nie brakuje tematów, które są
istotne na każdym etapie
pracy zawodowej. Leczenie zębów mlecznych, bezpieczeństwo profilaktyki
fluorkowej, opieka nad kobietą w ciąży – to problemy
z którymi często spotykamy
się w gabinecie. Zachęcam
do wsłuchania się w wielowymiarową dyskusję ekspertów, zadawania pytań,
wyrażania opinii.

W dzisiejszych czasach,
kiedy w wielu branżach widać dążenie do coraz węższej
specjalizacji, w stomatologii jest inaczej, bo tylko leczenie interdyscyplinarne
gwarantuje sukces w naszej pracy. I taki jest właśnie
2. KUSP – wielowymiarowy,
zróżnicowany i adresowany
do wszystkich członków zespołu praktyki stomatologicznej. Zapraszam na sesję
implantologiczną!

Wyjątkowe projekty zawsze opierają się na dialogu
i współpracy. Idea integracji
naukowej, która przyświeca
organizatorom Kongresu,
łączy najważniejsze elementy nowoczesnej stomatologii, w tym endodoncji.
W jednym czasie, w jednym miejscu spotykają się
Ci, którzy aktualne algorytmy leczenia znają doskonale i chcą tą wiedzą podzielić
się z innymi.

Prof. Marzena
Dominiak, prezydent
Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska,
przewodnicząca sekcji
radiologii szczękowo-twarzowej
Polskiego Lekarskiego
Towarzystwa Radiologicznego

Dr hab. n. med. Anna
Jurczak, prezes Polskiego
Towarzystwa Stomatologii
Dziecięcej

Dr n. med. Mariusz
Duda, prezydent
Polskiego Stowarzyszenia
Implantologicznego

Lek. stom. Jerzy
Zbożeń, prezes
Polskiego Towarzystwa
Endodontycznego

Trzydniowe, bezpłatne
badania przesiewowe
w kierunku nowotworów jamy ustnej dla
mieszkańców Poznania

Racjonalna antybiotykoterapia w stomatologii

Lekarz dentysta onkologiem pierwszego kontaktu?

(( pierwszy w Polsce, w takim zakresie
zwraca uwagę na potrzeby lekarzy
ogólnie praktykujących
(( ułatwia pracę tym, którzy leczą dzieci,
młodzież, dorosłych, kobiety w ciąży
czy seniorów i chcą wiedzieć, czy postępują
zgodnie z obowiązującymi standardami
jakości i bezpieczeństwa
(( program przygotowały najważniejsze towarzystwa stomatologiczne oraz pełni pasji fachowcy,
(( łączy nowoczesne procedury endodontyczne,
implantologiczne, chirurgiczne z podstawową
wiedzą, m.in. o leczeniu mleczaków, diagnostyce nowotworów, zasadach racjonalnej antybiotykoterapii czy fundamentalnych badaniach
przyzębia
(( prelegenci przekażą uczestnikom wzorcowe recepty na leczenie, oparte na aktualnych, światowych wytycznych.

Panel onkologiczny zaplanowany podczas Kongresu wyjaśni, w jaki sposób dentysta,
wykorzystując wczesną diagnostykę, może uratować
komfort życia, a czasem i życie pacjenta.

Leczenie kobiet w ciąży,
mleczaki, fluor
Stomatologia dziecięca będzie
mocnym punktem Kongresu. Sesje „Leczmy mleczaki”
czy „Nie bójmy się ciężarnej” to pozycje obowiązkowe dla stomatologa ogólnie
praktykującego.

CAD/CAM – czas
najwyższy?

III Zjazd Higienistek
i Asystentek

Technologie cyfrowe czy stomatologia tradycyjna? Głos
w dyskusji zabiorą: dr Maciej
Żarow, dr Diego Lops, dr Miguel Roig Cayon oraz dr Carlos Fernandez Villares.

Integracja Zjazdu z Kongresem to dowód, że środowisku
stomatologicznemu zależy
na poszukiwaniu algorytmu
współpracy idealnej z higienistkami i asystentkami.

Naukowy Zawrót Głowy

Sesje satelitarne Pierre
Fabre i Chema-Elektromet

 facebook.com/cede.wystawa

Dr n. med. Maciej Michalak,
prezes Be Active Dentist

Z programu

10 ekspertów z różnych dziedzin stomatologii i medycyny opracują, a następnie
przedstawią nowe wytyczne
w zakresie antybiotykoterapii
w stomatologii.

Dlaczego TEN Kongres?

Trzyczęściowa, otwarta dla
wszystkich sesja, podczas
której zaprezentowane zostaną najciekawsze prace habilitacyjne, doktorskie oraz
studenckie ostatnich lat.

W procesie poszukiwania
wiedzy przeważnie kierujemy się własnymi doświadczeniami, intuicją oraz
opiniami najbliższych. Idea
2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej daje uczestnikom coś więcej – gwarancję
jakości, za którą stoją najważniejsze towarzystwa i organizacje naukowe. Program
wydarzenia pozwala na weryfikację posiadanej wiedzy i umiejętności, jak i ich
zdobycie.

Sesje satelitarne potwierdziły:
Pierre Fabre („Periimplantitis – przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość”) oraz Chema-Elektromet („Leczenie zębów
z przewlekłym zapaleniem tkanek okołwierzchołkowych”).
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Dr hab. n. med.
Teresa Sierpińska

Dr n. med.
Mariusz Szuta

Patologiczne starcie
zębów
Istotą rehabilitacji pacjentów z patologicznym ścieraniem się zębów jest ustalenie
przyczyn, rozpoznanie objawów oraz ocena starcia.
Wczesne rozpoznanie oznak
nadmiernej utraty szkliwa
zębów ma istotne znaczenie dla praktyki klinicznej
z punktu widzenia podjęcia działań profilaktycznych,
a co za tym idzie przedłużenie funkcji zębów objętych
patologicznym procesem.

Rak błony śluzowej jamy
ustnej i co dalej?
Pierwszym objawem jest
najczęściej niebolesne, niegojące się owrzodzenie lub
szczelinowate pęknięcie. Objawy późne to rozchwianie
zębów, foetor ex ore, objaw Vincenta, patologiczne złamanie żuchwy, złe
przyleganie protezy, mowa
kluskowata, duszność. Podstawą rozpoznania jest pobranie wycinka ze zmiany.
Równolegle należy wykonać
diagnostykę obrazową.

Dr hab. n. med. Jolanta
Kostrzewa-Janicka

Dr n. med.
Bartosz Cerkaski

Określanie wysokości
zwarcia w leczeniu
protetycznym
Istnieje
wiele
metod
umożliwiających ustalenie,
rejestrację oraz przeniesienie zgryzu konstrukcyjnego,
a w tym również wysokości
zwarcia, do pracowni protetycznej. Podstawą tych metod jest uzyskanie harmonii
pracy mięśni żucia oraz
optymalnych wzajemnych
relacji w stawie s-ż w zwarciu oraz podczas ruchów
żuchwy.

Ponowne leczenie
endodontyczne
w koncepcji POVER ENDO
Współczesna technologia
ma ogromny wpływ na postępowanie endodontyczne. Wykład przedstawi biologiczne
przesłanki i praktyczne przykłady technik postępowania
w warunkach ponownego
leczenia endodontycznego.
Wskaże jak przeprowadzić
kompletne leczenie, czyli przygotowanie pola zabiegowego, leczenie i odbudowę
w ciągu jednego dnia.

 twitter.com/cede_exhibition

Szkolenia firmowe – sztuka wystawiania wiedzy
Fora edukacyjne, zastępując tradycyjną formułę szkoleń firmowych, mają być dowodem, na to
że integracja marketingu z rzetelną i fachową wiedzą jest możliwa.

wolny
wstęp

Od
tegorocznej
edycji wystawcy CEDE będą
mieli zupełnie nowe możliwości przekazywania wiedzy o swoich produktach,
a uczestnicy – nowe możliwości jej zdobywania. Znikają płatne szkolenia firmowe,
które do tej pory nie znaj-

dowały miejsca w oficjalnej agendzie CEDE i często
nie odbywały się z powodu
braku chętnych. Zastępują
je prezentacje w forach edukacyjnych, zlokalizowanych
w pawilonach, tuż obok stoisk wystawców, otwarte dla
wszystkich zwiedzających,

niewymagające
rejestracji. Podział tematyczny oraz
staranny dobór prezentacji
z pewnością przypadną do
gustu nie tylko tym, którzy
do Poznania przyjadą wyłącznie na wystawę.

Cyfrowe Forum
– Stomatologia 3.0

Dental Club
Pawilon 7

Business
Dental Forum

Jest w nim miejsce na wykłady poświęcone wszelkim aspektom stomatologii zachowawczej, endodoncji, periodontologii,
implantologii, protetyki,
diagnostyki czy stomatologii estetycznej.

W nim wykładowcy
przekażą cenną i praktyczną wiedzę z zakresu:
zarządzania, prawa medycznego, marketingu,
komunikacji z pacjentem,
public relations czy social
media.

Pawilon 8A

Przybliży najnowocześniejsze technologie, prze‑
de wszystkim urządzenia
cyfrowe, 3D, CAD/CAM,
lasery czy biomateriały.
Partnerem Forum jest firma DentalHolding.

Czas na integrację

Aktywności
na stoiskach wystawców
(szkolenia, prezentacje)
znajdziesz
na www.cede.pl

Partner:

Dlaczego TA Wystawa?

Kol-Dental

Dentystyczny Turniej Bilardowy
pod okiem mistrza
Do rywalizacji o miano najlepszego bilardzisty w środowisku stanie 32 zawodników – uczestników imprezy integracyjnej „brejkDENS”, zaplanowanej na 21 września 2018 r.
Do mistrzostw może zgłosić się każdy (wyrażając chęć
udziału podczas zapisów na brejkDENS w Panelu Uczestnika), stomatolog, higienistka, asystentka, przedstawiciel firmy, niezależnie od reprezentowanego poziomu bilardowych
umiejętności czy płci. Turniej zostanie rozegrany zgodnie
z przepisami Polskiego Związku Bilardowego. Nad prawidłowością zawodów czuwać będą: Bogdan „Wizard” Wołkowski – wielokrotny mistrz świata w trikach bilardowych oraz
snookerowych (będzie pokaz trików) oraz Beata Humańska,
która sędziuje najważniejsze bilardowe turnieje na świecie.

Zatańcz z Samuelem Rodriguezem
Jego temperament i poczucie humoru sprawiają, że podczas imprez, które prowadzi nikt nie podpiera ścian, wszyscy
– zgodnie z zasadą „tańczyć każdy może” – ruszają na parkiet
w rytm latynoamerykańskich rytmów. Pochodzącego z Wenezueli Samuela Rodrigueza, aktora, konferansjera, showmana,
instruktora tańca można często oglądać w programach telewizyjnych. Wodzirej imprezy „brejkDENS” nauczy jej uczestników zmysłowej salsy oraz elementów merengue. – Przez lata
żyłem w przekonaniu, że taniec to domena narodów latynoamerykańskich, ale okazuje się, że Polacy świetnie czują rytm – podkreśla Rodriguez. W programie brejkDENS, który odbędzie się
w poznańskim Ułan Browar, znalazło się miejsce na konkursy sportowe (piłkarzyki, darts). Wszyscy będą mogli spróbować
wybornego, warzonego na miejscu piwa. Startujemy o 20.00.

(( 27 lat tradycji, doświadczeń
i wspólnego zaufania. Zadowolenie
wystawców jest dla nas priorytetem,
(( kawał historii polskiej stomatologii, zwierciadło
branży, wydarzenie nie tylko prezentujące jej
rozwój, ale często ten rozwój determinujące,
(( ciągle nowoczesne pawilony Międzynarodowych Targów Poznańskich, gwarantujące
komfortową prezentację firmowego portfolio,
(( unikalne podejście do organizacji wystaw,
które mają być miejscem skutecznie integrującym świat biznesu i nauki,
(( arena poszukiwania świadomego własnych
potrzeb uczestnika. Motywujemy ich
do rozwoju oraz świadomych
i odpowiedzialnych wyborów biznesowych,
(( unikalna formuła przekazywania wiedzy
o produktach. Fora edukacyjne
to kwintesencja integracji biznesu z nauką,

„Co tu jest grane?” wg Waldemara
Malickiego
Waldemara Malickiego trudno nie lubić. Sam o sobie
mówi, że jest „pianistą polskim, żyjącym”. Wszechstronność
talentu pozwala mu na niespotykane w świecie zabiegi klawiaturowe. Znany z niezwykle bliskiego kontaktu z publicznością, w zadziwiający sposób łączy wirtuozerię muzyczną
i słowną. Pianista wraz z partnerującą mu wiolonczelistką
podczas koncertu (Pasaż, 20 września, godz. 18.00), po zakończeniu ceremonii wręczenia statuetek Gwiazdy CEDE
2018, zaprezentują „program szybki, dowcipny, nie pozbawiony podskórnej refleksji i bardzo seksowny”.

 facebook.com/cede.wystawa

W Białej Sali na galowo
20 września w Białej Sali w Bazarze Poznańskim odbędzie
się uroczysty bankiet w jednej z najpiękniejszych w Polsce sal
balowych. Na pierwszym balu karnawałowym w niej zorganizowanym pojawili się najwybitniejsi przedstawiciele szlachty i mieszczaństwa wielkopolskiego. Tak miało już pozostać
przez kolejne długie lata, kiedy dzięki licznym balom, koncertom, odczytom stała się ona istotnym elementem poznańskiego życia towarzyskiego. W jej wnętrzu koncertował Henryk
Wieniawski, Ferenc Liszt, występował Jan Kiepura, po swojej
wystawie oprowadzał Wojciech Kossak, utwory przedstawiał
Sienkiewicz, Asnyk, Reymont i wielu, wielu innych.
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(( szeroki zakres dodatkowych możliwości
promocji produktów m.in.: aplikacja mobilna,
reklama wielkoformatowa, plebiscyt Gwiazdy
CEDE, portal CEDEnews.pl

 twitter.com/cede_exhibition

Wybierz Gwiazdy CEDE
Do 20 września będzie toczyć się rywalizacja w internetowym konkursie Gwiazdy CEDE 2018. Do walki o prestiżowe
statuetki oraz miejsce w Alei Gwiazd stanęły 52 produkty
w czterech kategoriach: sprzęt, materiały, profilaktyka oraz
edukacja/IT. Apetyt na zwycięstwo ma 37 wystawców.

Zagłosuj na Gwiazdy
CEDE – zdobądź
podwójne zaproszenie
na brejkDENS

Niektórzy z wystawców
– zgodnie z regulaminem
– zwiększyli szansę na sukces, zgłaszając swoje perełki
do więcej niż jednej kategorii. Najwięcej produktów –
aż 18 – zgłoszono w kategorii
„sprzęt”. Internauci będą wybierać m.in. spośród: unitów,
laserów stomatologicznych
czy skanerów wewnątrzustnych. Pośród materiałów
(11 produktów) znalazły się
m.in. cementy, płukanki,
materiały do odbudowy. Podobnie jak w 2017 r. ciekawa rywalizacja odbędzie się
w kategorii „profilaktyka” (15
produktów), w której nie brakuje skutecznych past do zębów, płukanek i szczoteczek.

Teoretycznie najłatwiejszą
drogę do sukcesu mają produkty w kategorii „edukacja/
IT” (8). Internauci będą mogli
oddać głos m.in. na kampanię społeczną, oprogramowanie, książkę czy program
szkoleniowy.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu
on-line za pośrednictwem
strony www.cede.pl. Głosowanie zakończy się 20 września o godz. 16:00. Ogłoszenie
wyników nastąpi w dniu
20 września 2018 r. o godz.
18:00 podczas uroczystości
w centralnym punkcie pasażu MTP, tuż przed koncertem Waldemara Malickiego
„Co tu jest grane?”

Głos w plebiscycie mogą oddać osoby zarejestrowane w serwisie www.cede.pl, jako Uczestnik
Kongresu bądź Zwiedzający: lekarz dentysta,
technik dentystyczny, higienistka/asystentka
stomatologiczna, student UM, uczeń technikum
dentystycznego, farmaceuta, pracownik służby
zdrowia, pracownik wydawnictwa medycznego,
stażysta, manager medyczny, terapeuta, inny
związany z medycyną.
Głosowanie odbywa się za pośrednictwem
panelu Uczestnika Kongresu lub Zwiedzającego
na www.cede.pl (zakładka Gwiazdy CEDE).
Uczestnik może zagłosować na jeden produkt
w każdej z czterech kategorii. Kliknięcie „TAK”
w okienku głosowania jest nieodwracalne!
W pierwszej edycji konkursu zwyciężyli: Ergonomiczny zestaw unitu
stomatologicznego FEDESA ELECTRA 700 (DENTALHOLDING Sp. z o.o.)
– Sprzęt, Endostar E3 Ro-

tary System (Poldent) – Materiały, SEYSSO Oxygen
O-Sonic Szczoteczka Soniczna (Shop Dent Wojciech Madej) – Profilaktyka,
iBAD (Be Active Dentist)
– Edukacja/IT.

Produkty zgłoszone do plebiscytu Gwiazdy CEDE 2018
SPRZĘT (18)

MATERIAŁY (11)

OXYSAFE Żel i płukanka z aktywnym tlenem
(HAGER POLONIA)

Vector Paro
(AMADAR)

Collagen Membrane
(DENTALHOLDING)

Platforma laserowa LightWalker AT-S
(BTL)

iGOS Universal – materiał do odbudowy zębów na bazie
żywicy (Dornwell)

Unity stomatologiczne Intego
(Dentsply Sirona)

TheraCem Ca
(Equadent)

Mikrosilnik bezszczotkowy DENSIM DX Blue
(Diplomat)

Panavia V5 Cement kompozytowy
(HAGER POLONIA)

Unit stomatologiczny Dornwell DW1000
(Dornwell)

OptiBond™ Universal
(KaVo)

Kolorowy szklany wyświetlacz w unitach Diplomat Dental
(EUR-MED)

NEXT dozowany kompozyt w blistrach
(Kol-Dental)

Mikroskop Stomatologiczny Labomed Magna
(IZODENT)

Taśma Ribbond Ultra
(MEDIF)

KaVo PROPHYflex 4
(KaVo)

Zestaw Bioclear FULL Posterior Matrix Kit
(PROFIDENT)

Skaner wewnątrzustny Emerald Planmeca
(Kol-Dental)

EVE TWIST – diamentowe polerki
(SmartDent Piotr Zieliński)

Unit stomatologiczny EXIMA NEO
(Makromed)

Opalescence® PF – system do profesjonalnego
wybielania zębów (Ultradent)

Unit DCI Edge
(DENTALHOLDING)

Hydrorise Implant
(Zhermapol)

Waterlase Express
(MEDIF)
SSWHITE V-Taper2H – rotacyjny system pilników
(NEVADENT)

E20 Płyn do dezynfekcji wody w unicie
(Equadent)

Irygator Dentystyczny Panasonic EW-1211
(HappyDental)
Wybielająca pasta w żelu z aloesem – Aloe Fresh
(INDENT)
EludrilCARE płyn do płukania jamy ustnej Anti-Plaque
(Pierre Fabre Medicament)
Enamelon
(PROFIDENT)
TePe szczoteczki międzyzębowe
(Profimed)
SEYSSO Gold Black Szczoteczka Soniczna
(Shop Dent)
Opalescence® – pasta do zębów
(Ultradent)
MyEco Brush
(BE ECO)

EDUKACJA/IT (8)
Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej
„Z uśmiechem przez życie”
(Fundacja „Z uśmiechem przez życie”)

PROFILAKTYKA (15)

Tablice edukacyjne z pakietem książeczek
stomatologicznych (Mediaflor)
MGuide
(MEDIF)

Linia profesjonalnych narzędzi OR66
(ORIMED)

Alfa SCALING – specjalistyczna płukanka
przeciwkrwawienna po zabiegach skalingu i kiretażu
(BHZ ATOS MM Marek Zakrzewski)

EQ-V System do wypełniania kanałów
(Poldent)

BlanX Pro
(A.B. Berren Handlowy)

Kampania „Polska mówi #aaa”
(Polskie Towarzystwo Stomatologiczne)

Tri Auto ZX2
(PROFIDENT)

SODENT – Proszek do sporządzania roztworu do
płukania jamy ustnej (CHEMA-ELEKTROMET)

Książka MINIMALLY INVASIVE SINUS SURGERY
(PROFIDENT)

Termodezynfektor Euronda Eurosafe 60
(Promedus)

BE YOU
(Curaden Polska)

Avatar Stomatologa
(RBG)

VALO® Cordless – bezprzewodowa diodowa lampa
polimeryzacyjna®
(Ultradent)

Enamelast – lakier fluorkowy
(Dornwell)

Online-platforma edukacyjna 3M Oral Care Masterclass
(3M)

 facebook.com/cede.wystawa
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Oprogramowanie Inteware
(DENTALHOLDING)

 twitter.com/cede_exhibition

