 facebook.com/cede.wystawa

Naukowy
Zawrót
Głowy
Prof. Tomasz Konopka:
będziemy rozwijać ideę sesji

Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE

 twitter.com/cede_exhibition
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Integracja naukowa stała się faktem

CEDE 2017 — powiew zmian
Miało być inaczej i było. 16 września w Poznaniu zakończyła się 26. Środ‑
kowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 2017.
W festiwalu nowoczesnych technologii dentystycznych oraz równolegle
trwającym 1. Kongresie Unii Stomatologii Polskiej wzięło udział ok. 11 ty‑
sięcy uczestników. Kolejna odsłona odmienionego CEDE odbędzie się
20–22 września 2018 r.

Cztery pawilony wypełnione produktami wystawców z kraju i zagranicy, prezentacje nowości, oswajanie uczestników ze zmianami po biznesowych przejęciach i fuzjach firm, konferencje prasowe, debaty, intensywna rywalizacja o statuetki „Gwiazdy CEDE” czy wreszcie
fantastyczny koncert Anity Lipnickiej z zespołem — tak przez trzy dni wyglądała rzeczywistość CEDE 2017 w tzw. „czteropaku” Międzynarodowych Targów Poznańskich. Równolegle,
kilkadziesiąt metrów dalej — w pawilonie 15 — po raz pierwszy odbywał się 1. Kongres Unii
Stomatologii Polskiej, na który składały się m.in.: tematyczne panele, dyskusje HOT-TOPIC,
sesje towarzystw naukowych oraz organizacji stomatologicznych, prezentacje najlepszych prac
studenckich, doktorskich i habilitacyjnych czy praktyczne warsztaty. Nieco dalej, w podpoznańskim Przeźmierowie lekarze uczyli się rozmaitych procedur na kadawerach, które sprowadzono specjalnie z USA. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział ok. 11 tys. osób.

Polskie Towarzystwo Stoma‑
tologiczne, Polskie Towarzy‑
stwo Stomatologii Dziecięcej,
Polskie Towarzystwo Perio‑
dontologiczne, Polskie To‑
warzystwo Techniki Orto‑
dontycznej, Polskie Lekarskie
Towarzystwo Radiologiczne,
Naczelna Izba Lekarska, Be
Active Dentist — te organiza‑
cje udowodniły, że integracja
naukowa ma sens. Dołącz do
projektu już dziś!

Kongres Unii Stomatologii Polskiej to:


Otwarcie na szeroką współpracę naukową



Najwyższy poziom — wspólny cel edukacyjny



Wiedza naukowa na równi z praktyką



Autonomia w działaniu (własne sesje)



Współpraca z partnerami biznesowymi

Edukacja z biznesem ramię w ramię
Lekarz, aby przyjechać na wystawę, musi być przekonany, że jedno lub kilkudniowa nieobec‑
ność w gabinecie mu się opłaci. Czynnikiem, który może go zmotywować jest możliwość zdo‑
bycia wiedzy na najwyższym poziomie. Dlatego nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, że
wystawa i kongres to wydarzenia, które mogą się wzajemnie uzupełniać.

Integracja biznesu z nauką to:


Budowanie świadomości, że nowoczesne technologie tylko w połączeniu z wiedzą
gwarantują konkurencyjność i rozwój praktyki



Aktywna współpraca przy tworzeniu programu naukowego



Wspieranie i promocja badań oraz nowych liderów stomatologii
(sesja Naukowy Zawrót Głowy)



Udział w unikalnych projektach edukacyjnych np. szkolenia na kadawerach



Cel: konkretni, znający własne potrzeby odwiedzający stoiska

Wiedza jak magnes

Siła w jakości

Uwaga: nowy termin

Kongres Unii Stomatologii Polskiej może być jeszcze lepszy.
Zachęcam do współtworzenia wydarzenia w kolejnych la‑
tach. Dobre pomysły, cenne uwagi, słowa wsparcia, z pew‑
nością pozwolą budować prestiż wydarzenia, tak aby dla
członków stomatologicznej społeczności był znaczącym
edukacyjnym drogowskazem w codziennym rozwoju.

O konkurencyjności CEDE w kolejnych latach mają stano‑
wić: integracja biznesu z nauką oraz biznesu z praktyką, in‑
tegracja samej nauki, atrakcyjna oferta edukacyjna oparta
na doświadczeniu uznanych ekspertów oraz perfekcyjna
organizacja. Tylko to gwarantuje, że do Poznania będą przy‑
jeżdżać uczestnicy świadomi własnych potrzeb.

Dłuższy czas na przygotowania, uniknięcie konfliktu logi‑
stycznego z innymi wydarzeniami odbywającymi się równo‑
legle w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich
oraz — co za tym idzie — więcej dostępnych miejsc noclego‑
wych — to gwarantuje nowy termin CEDE 2018.

W myśl integracji naukowej oraz integracji nauki z biznesem, która przyświeca nam od kilkunastu miesięcy otwieramy się na szeroką współpracę ze wszystkimi środowiskami
stomatologicznymi. Chcemy, aby Kongres Unii Stomatologii
Polskiej był siłą napędową polskiej edukacji dentystycznej,
ale równocześnie pozwalał na autonomiczny rozwój i realizację celów poszczególnych partnerów. Tutaj, w towarzystwie
wystawy produktów stomatologicznych, to najlepsze możliwe warunki do realizacji takiego projektu.
Integracja naukowa doprowadziła do wskazania tematów
istotnych dla rozwoju polskiej stomatologii, a przede wszystkim praktycznych dla całego środowiska stomatologicznego.
Prof. Marzena Dominiak, przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

Podczas CEDE 2017 oficjalnie rozpoczęliśmy walkę
o świadomych własnych potrzeb uczestników. Chcemy, aby
przyjeżdżali do Poznania ze zrozumieniem, że nowoczesne
technologie, tylko w połączeniu z wiedzą i praktycznymi
umiejętnościami mogą stanowić o sile ich konkurencyjności
na rynku. To pierwszy etap projektu, którego wdrażanie rozłożyliśmy na kilka najbliższych lat. CEDE z wielu przyczyn
nie może już przypominać wydarzenia sprzed Kongresu FDI
2016. Stara formuła musi odejść do lamusa, ponieważ wymagają tego zmiany na rynku i potrzeby uczestników. Siła ma
wynikać nie z ilości, a z jakości, dlatego cieszymy się z informacji od naszych kluczowych wystawców, że już w tym roku
ich stoiska odwiedzali bardzo konkretni goście.
Ewa Mastalerz, współwłaścicielka firmy Exactus.

Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych odbędzie się w dniach 20–22 września 2018, a nie jak
wcześniej zapowiadano 13–15 września. Rozpoczęcie CEDE
tydzień później niż zazwyczaj umożliwi wystawcom jeszcze
lepsze przygotowanie się do spotkania. Na nowej dacie powinny skorzystać także wydawnictwa branżowe, które będą miały
więcej czasu na pozyskiwanie reklamodawców. Organizatorzy liczą również, że w tym terminie jeszcze aktywniejsi będą
stażyści i studenci stomatologii, dla których wrzesień to jeszcze czas wolny od zajęć. To szczególnie istotne w perspektywie
rozwoju idei sesji „Naukowy Zawrót Głowy — nowości w nauce”. Zmiana terminu oznacza także, że w pawilonach MTP
równolegle do CEDE nie będą odbywały się inne duże wydarzenia o podobnym charakterze. Z pewnością nieco luźniej
będzie w Poznańskich hotelach.

Naukowa konkurencja mobilizuje
– Myślę, że należałoby pomyśleć o prestiżowej trójczłonowej nagrodzie dla
studentów, doktorantów i habilitantów. Nagrodzie, o której wie każdy polski dentysta
i która waży w CV — mówi
w rozmowie z CEDEnews.pl
prof. dr hab. n. med. Tomasz
Konopka, znakomity periodontolog, pomysłodawca sesji
„Naukowy Zawrót Głowy —
nowości w nauce”.
Co sesja „NZG” mówi
o aktualnym poziomie polskiej nauki w dziedzinie
stomatologii?
W naszym kraju powstają
wartościowe prace naukowe
i kliniczne z zakresu stomatologii. Podejmowane są coraz bardziej ambitne tematy
praktycznie z wszystkich specjalności stomatologicznych.
Dowodzi tego coraz większa liczba polskich publikacji
w czasopismach zagranicz-

nych z dodatnim współczynnikiem wpływu, dowodzi tego
również sesja NZG. W stomatologii najbardziej liczy
się praktyczny i innowacyjny wymiar podejmowanych
badań i nawet w tej skromnej próbie 18 prezentacji podczas „NZG” było to widać.
Szczególnie cieszy współpraca wielu młodych naukowców
z podmiotami z przemysłu
(np. laureat prezentacji doktoratów) i z kolegami z innych
specjalności medycznych, to
dostrzegałem w kilku prezentacjach habilitacji.
Jak spisali się studenci?
Od kilku lat uczestniczę
w konferencjach stomatologicznych kół naukowych we
Wrocławiu, Zakopanem i Łodzi. W studentach jest bardzo
dużo chęci i dobrej energii,
która coraz lepiej jest ukierunkowana przez opiekunów
prac, co przekłada się na coraz wyższy poziom prezentacji. To już naprawdę są dobre
prezentacje, z porządną dokumentacją fotograficzną i co

Lekarze gotowi do walki z próchnicą
wśród dzieci
Podczas debaty „Czy polskie dzieci muszą być skazane na próchnicę”, która
odbyła się podczas CEDE
2017, udało się po raz kolejny wyrazić wspólne stanowisko lekarzy dentystów
w kwestii realizacji prawidłowej opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży.
Wyniki ankiety, którą prezentowaliśmy, to jasny komunikat stomatologów do
rządzących i polskiego społeczeństwa, że można liczyć
na nich w walce z próchnicą.
Polski dentysta nie podchodzi do leczenia dzieci tylko

poprzez pryzmat analizy zysków i kosztów. Chce dbać
o uśmiechy najmłodszych
— niekoniecznie tylko w ramach prywatnych wizyt.
Dużą uwagę przykłada do
nauki właściwych zachowań
prozdrowotnych. Na hasła
„szkolna opieka stomatologiczna” i „dentobus” reaguje życzliwie, jednocześnie
zwraca uwagę na nieprecyzyjne przepisy i niskie wyceny procedur w ramach NFZ.
Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk,
konsultant krajowy w dziedzinie
stomatologii dziecięcej

najważniejsze
powiedziane z głowy bez czytania. Sesja NZG tylko to potwierdza.
Trzeba jeszcze śmielej sięgać
do ocen klinicznych, zadbać
o odpowiednie instrumentarium statystyczne oraz jeszcze głębsze przygotowanie
opracowywanych zagadnień
w odniesieniu do współczesnego piśmiennictwa. I co
najważniejsze przelanie tego
na papier w postaci publikacji.
Uczestnikom części doktorskiej i habilitacyjnej
najbliższej do miana „nowych
twarzy”
polskiej
stomatologii.
Nowi habilitanci będą tworzyli przyszłość naukową polskiej stomatologii. Trzeba
bardzo trzymać kciuki, aby to
teraz oni w coraz większym
stopniu organizowali i planowali wartościowe oraz innowacyjne badania naukowe. Ta
samodzielna część pracy dopiero przed nimi. Jestem prawie pewny, że w przeciągu
5 lat większość prezentujących
swoje osiągnięcia habilitacyj-

Samorząd lekarski naturalnym
partnerem wydarzeń edukacyjnych
Samorząd jest naturalnym
partnerem tego typu wydarzeń, samorząd nie tylko
ma za zadanie sprawowanie
pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem
zawodu lekarza, ale też,
zgodnie z ustawą, prowadzenie lub udział w organizowaniu
doskonalenia
zawodowego lekarzy.
Mamy obecnie w Polsce
bardzo dużo towarzystw
naukowych z poszczególnych dziedzin i specjalności stomatologicznych, bywa
że niewiele wiemy o sobie
nawzajem i o działaniach

przełożenie na warunki
kliniczne, co zdecydowanie
ułatwia rozpoczęcie wykonywania zabiegów u swoich
pacjentów w przyszłości.

 facebook.com/cede.wystawa

Lek. dent. Hubert Gołąbek,
współprowadzący szkolenie

poszczególnych grup, zrzeszeń. Kongres jest doskonałą okazją do integracji
rozproszonego w indywidualnych praktykach środowiska, przybliżenia im pracy
samorządu, szczególnie koleżankom i kolegom na co
dzień mniej skupionym na
tych sprawach. Cieszę się że
współpraca z izbą zapoczątkowana podczas intensywnych przygotowań do FDI’16
jest kontynuowana.
Lek. dent. Anna Lella,
członek Naczelnej Rady
Lekarskiej, Prezydent ERO-FDI

WYRÓŻNIONE PREZENTACJE
CZĘŚĆ STUDENCKA — ZWYCIĘZCA

„Badanie wytrzymałości mechanicznej tworzywa
akrylowego zbrojonego włóknami: szklanymi,
węglowymi, aramidowymi” — Bartosz Bienias, Bartosz
Mielan, Krzysztof Pietryga (UM Warszawa).
WYRÓŻNIENIA

„Wskaźniki wysokiej liczebności bakterii kariogennych
u kobiet ciężarnych” — Anna Zawadzka, Magdalena
Trzaska, Natalia Dacyna (UM Warszawa).
„Porównanie wartości kątów stawowych w badaniu ARCUSdigma i rejestratorami zwarcia” — Anna Dejak, Aneta Gliszczyńska, Aleksandra Kapiczke (UM Łódź).
CZĘŚĆ DOKTORSKA — ZWYCIĘZCA

„Zastosowanie trójwymiarowych wydruków
celulozowych dla potrzeb chirurgii szczękowej”
— dr n. med. Piotr Szymor (UM Łódź).

CEDE na dobrym szlaku
Serce rośnie, kiedy widać,
jak CEDE z targów przeobraziło się w wystawę, a teraz zmienia się w kongres
naukowy. To jedyna słuszna droga i jestem dumny, że
mogę w tym uczestniczyć.
BAD to młoda organizacja,
ale potrafimy realnie oceniać rynek i zmiany, które
na nim zachodzą. W pełni
zgadzam się z tezą organizatorów CEDE, że to wydarzenie musi ewaluować. Być
może spokojnie mogłoby
funkcjonować jeszcze kilka
lat w starej formule i pewnie część osób byłaby z tego

zadowolona, ale to właściwy moment na wdrożenie
zmian, nawet takich, które
z pozoru nie wszystkim wydają się zasadne. Już mało
kto przyjeżdża na wystawę,
aby uzupełnić zużywalne
podczas codziennej pracy
materiały. Wystawa ma być
okazją do obcowania z nowościami, poznawania ich,
porównywania. Szczególnie
mam tu na myśli duży i drogi sprzęt.
Dr n. med. Maciej Michalak,
prezes zarządu
Fundacji Be Active

Kilkunastu śmiałków wzięło udział w pierwszych w historii Kongresu Unii Stomatologii
Polskiej kursach teoretyczno-praktycznych na kadawerach, które obyły się w Poznań
LAB w Przeźmierowie. Współorganizatorem kursów był Be Active Dentist. Sprzęt, ma‑
teriały i instrumentarium na kursach zapewniły firmy: Acteon, Nevadent, Poldent, Li‑
berdent oraz TAV Dental.

Kursy stomatologiczne na kadawerach
— działo się!
Frekwencja oraz pozytywne wrażenia uczestników kursu „Mikrochirurgia
endodontyczna — zabieg
resekcji z wstecznym wypełnieniem kanału” rzucają
nowe światło na przyszłość
chirurgicznych oraz mikrochirurgicznych kursów
w zakresie stomatologii.
Mimo
poprzedzających
szkolenie obaw uczestników związanych z powrotem na prosektorium,
wszyscy po intensywnie
spędzonych 10 godzinach
zwracali uwagę na niezwykłą wartość kursu ze względu na prawie identyczne

ne uzyska tytuły profesorskie,
czego jednocześnie bardzo
życzę.
Jak zachęcić do uczestnictwa w sesji w kolejnych
latach?
Jestem gorącym orędownikiem rozwijania i uszlachetniania idei NZG. Myślę, że
należałoby pomyśleć o możliwie najbardziej prestiżowej
trójczłonowej nagrodzie dla
studentów, doktorantów i habilitantów. Nagrodzie, o której wie każdy polski dentysta
i która waży w CV. Może to
być np. brązowy, srebrny i złoty laur (koziołek — bo Poznań,
czy siekacz kieł i trzonowiec).
Ufundowanie nagród to zadanie dla przyszłej fundacji
i kapituły, które tylko powinny promować rozwój nauki
(stypendia, granty) w polskiej stomatologii na ścieżce studenckiej, doktoranckiej
i habilitacyjnej. Nic tak nie
mobilizuje do zainteresowania jak zdrowa konkurencja
i bardzo bym chciał, abyśmy
w tym kierunku poszli.

Podczas sesji „Naukowy zawrót głowy — nowości w nauce” zaprezentowano najciekawsze prace habilitacyjne, doktorskie oraz studenckie z ostatnich lat.
W części doktorskiej i studenckiej autorzy rywalizowali o nagrody ufundowane przez firmę Marrodent oraz
wydawnictwo Kwintesencja. Wystąpienia oceniało jury
w składzie: prof. Tomasz Konopka, prof. Marek Ziętek
oraz dr Anna Lella.

Kurs pt. „Różne oblicza
implantologii.
Praktyczne
zastosowanie implantów tytanowych, cyrkonowych oraz
indywidualnych w oparciu
o badanie CBCT z wykorzy‑
staniem piezochirurgii.” został przeprowadzony w oparciu o analizę wykonanych
zdjęć tomografii wiązki
stożkowej. Możliwość zaplanowania, przeprowadzenia procedur implantacji
wraz z podniesieniem dna
zatoki szczękowej, wykorzystując zarówno konwencjonalne implany tytanowe, jak
i ceramiczne (jedno i dwufazowe) oraz wyprodukowane

wcześniej implanty „szyte na
miarę” (indywidualne), była
dla uczestników jak i prowadzących wielkim przeżyciem
i możliwością rozwinięcia
umiejętności chirurgicznych.
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Dr n. med. Andrzej Bożyk,
współprowadzący szkolenie

Ostatni dzień kursów na
kadawerach podczas CEDE
2017 był okazją to uczenia
się technik piezoelektrochirurgicznch od prof. Marcela Wainwright’a. Kurs pt.
„Piezochirurgia na kadawerach — od A do Z” został poprzedzony 45 minutowym
wykładem z prezentacją ciekawych przypadków klinicznych z wykorzystaniem
urządzenia piezo, a potem
w małych grupach trenowano pobranie bloczków kostnych, podniesienie zatoki
metodą otwartą i zamkniętą oraz atraumatyczną ekstrakcję. Preparacja nerwu

była okazją do sprawdzenia
właściwego wkręcenia implantów przez poprzednią
grupę, która w większości
przypadków zaliczyła ten
test celująco.
Krzysztof Powolny
(Acteon — partner kursu)

 twitter.com/cede_exhibition

KATEGORIA: SPRZĘT
Produkt:
Ergonomiczny zestaw unitu
stomatologicznego FEDESA
ELECTRA 700

Gwiazdy CEDE 2017
iBAD (Be Active Dentist),
SEYSSO Oxygen O-Sonic
Szczoteczka Soniczna (Shop
Dent
Wojciech
Madej),
Endostar E3 Rotary Sys‑
tem (Poldent) oraz Ergono‑
miczny zestaw unitu stoma‑
tologicznego FEDESA ELEC‑
TRA 700 (DENTALHOLDING
Sp. z o.o.) — to laureaci pierw‑
szej edycji internetowego
plebiscytu Gwiazdy CEDE.

Zwycięzców
pierwszego w historii polskiej stomatologii
internetowego
konkursu na ulubione produkty stomatologiczne poznaliśmy 14 września 2017 r.,
podczas uroczystej Gali poprzedzającej koncert Anity
Lipnickiej.
Kilka miesięcy wcześniej,
dokładnie 1 czerwca, do rywalizacji w czterech kate-

KATEGORIA: MATERIAŁY
Zgłaszający/wystawca:
Poldent sp. z o.o.

Produkt:
Endostar E3
Rotary System

Kompletne rozwiązanie dla każdego rodzaju kanałów. Tylko
3 wyselekcjonowane pilniki najczęściej używane do opracowania. Ich niewielka liczba w zestawie zapewnia łatwą sekwencję pracy, a jednocześnie wysoką skuteczność opracowania
większości kanałów. System Endostar E3 łatwo wpasowuje
się w nawet najbardziej zakrzywione kanały. Zmodyfikowany
kształt pilnika NiTi S z dwiema krawędziami tnącymi pod kątem 90º zapewnia efektywne cięcie i transportowanie zębiny
na zewnątrz oraz przyspiesza opracowanie części wierzchołkowej. Nietnący wierzchołek pozwala na bezpieczne opracowanie kanału, zmniejszając niebezpieczeństwo powstania via
falsa, perforacji i wycięcia stopnia. Czytelne oznaczenia stożkowatości oraz rozmiarów ISO znacznie usprawniają pracę.

goriach: Sprzęt, Materiały,
Profilaktyka oraz Edukacja/IT stanęło 56 produktów, zgłoszonych przez 40
wystawców CEDE 2017.
Głosowanie odbywało się
wyłącznie za pomocą portalu cedenews.pl, ostatniego dnia — głosować
można było również na stoisku konkursu zlokalizowanym w pasażu pomiędzy

pawilonami, w których odbywała się wystawa. Ulubione produkty wskazywali
przedstawiciele branży dentystycznej: lekarze, technicy, asystentki, higienistki,
studenci oraz uczniowie.
Laureaci konkursu otrzymali statuetki Gwiazdy
CEDE, dyplomy oraz możliwość prezentacji swoich
produktów w Alei Gwiazd.

KATEGORIA: PROFILAKTYKA
Zgłaszający/wystawca:
Shop Dent Wojciech Madej

Produkt:
SEYSSO Oxygen O-Sonic
Szczoteczka Soniczna

Wysokiej klasy szczoteczka soniczna z najnowszej serii produktów Oxygen. Łączy w sobie nadzwyczajną delikatność i skuteczność działania, pomagając w bezpieczny sposób przywrócić
naturalną biel zębów. Jest ultraszybka — wykonuje nawet do
96 000 drgań sonicznych na minutę. Posiada trzy tryby pracy
— Clean, Soft i Whitening oraz elegancki design z aluminiowymi elementami i dyskretnym panelem LED. Technologia Dynamic Cleaning Technology umożliwia wyjątkowo szybkie ruchy
wymiatające wywołują efekt kawitacji. Dzięki niemu powstają tysiące mikrobąbelków, które dystrybuują składniki pasty
oraz tlen nawet w trudno dostępne przestrzenie międzyzębowe. W efekcie szczoteczka lepiej usuwa z zębów płytkę nazębną
i przebarwienia powstałe po wypiciu kawy czy herbaty.

Zgłaszający/wystawca:
DENTALHOLDING Sp. z o.o.

Wprowadza nową jakość w dziedzinie ergonomii, komfortu lekarza i pacjenta. W fotelu zastosowano dzielone dwuczęściowe siedzisko z łamanym podnóżkiem które w znacznym
stopniu ułatwia zajmowanie miejsca na unicie stomatologicznym. Takie rozwiązanie ułatwia komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem poprzez możliwość konsultacji twarzą
w twarz, kiedy pacjent siedzi już na unicie. Fotel został wyposażony w adaptacyjne oparcie, które lekarz może dopasować
do preferowanego modelu pracy oraz postury pacjenta. Unikalną cechą unitu jest wyjątkowa konsola lekarza z elastycznymi ramionami która pozwala na wygodną pracę w systemie na
2 oraz na 4 ręce. Zastosowano zaawansowane systemy bezpieczeństwa chroniące lekarza, pacjenta oraz sprzęt.

KATEGORIA: EDUKACJA/IT
Produkt:
iBAD — Instytut Be Active
Dentist

Zgłaszający/wystawca:
Be Active Dentist

Program naukowo-badawczy powołany przez Fundację Be
Active Dentist (Grand Prix Publiczności Cede 2014). Program
ten jest realizowany poprzez organizację międzynarodowych
konferencji i szkoleń (m.in. Wrocflow, DentalNews, ExtremActive, SnowActive czy ProsthActive), a także prowadzone badania naukowe przy współpracy z laboratorium Centrum Studiów
Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. iBAD stara się podejmować wyzwania wykraczające poza
przyjęte schematy nauczania, przykładem jest gabinet na żywo
LiveSurgery (FDI 2016) czy kursy na cadaverach (CEDE 2017).
Celem iBAD jest umożliwienie rozwoju lekarzom dentystom
poprzez organizację nieszablonowych eventów, na których gośćmi są czołowi wykładowcy z Polski i zagranicy.

CEDE w statystykach
ś

ę
Stomatologia ogólna

Stomatologia zachowawcza
Protetyka stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

Endodoncja

Stomatologia dziecięca

Periodontologia
Ortodoncja

Chirurgia szczękowo-twarzowa

44.67

11.66
11.52
8.82
7.22
5.21
4.94
4.03
1.93
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CEDE 2017 w obiektywie

Echa pawilonów

Nasz powrót na targi, po
kilku latach nieobecności był
niewątpliwie dużym sukcesem. Zaprezentowaliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań
i wskazaliśmy nowe trendy
w stomatologii, a także technice dentystycznej. Uczestnicy wystawy mieli możliwość
zobaczenia bogatej oferty
sprzętowej, jak i uczestnictwa
w ciekawych prezentacjach
i mini warsztatach. Podczas
targów
zorganizowaliśmy
pokaz systemu Isolite, któremu towarzyszyła konferencja
prasowa. Na stoisku sprzętowym mieliśmy premiery nowości z naszej oferty: unitów
firmy A-dec czy kompute-

rowego systemu znieczuleń
QuickSleeper. Poza prezentacją wystawienniczą byliśmy
partnerem sesji „Naukowy zawrót Głowy — nowości w nauce”, podczas której
mieliśmy przyjemność wręczyć nagrody dla najlepszej
pracy studenckiej oraz doktoranckiej.
Zwieńczeniem
udziału w wystawie było zdobycie I miejsca w konkursie
na stoiska, które poprawiają standardy architektury
i wzornictwa w branży wystawienniczej — Stand Out.

CEDE obfituje w spotkania z Klientami, nie tylko
biznesowe, ale i towarzyskie.
Zapewniamy produkty na
najwyższym poziomie, w pakiecie dodając serdeczne relacje. CEDE to moment, aby te
relacje pielęgnować, spotkać
się wspólnie, porozmawiać,
nierzadko pogratulować potomstwa lub wnuków. Rozmowom towarzyszą emocje
i przywiązanie, znamy się
przecież niemalże wieki.
Bardzo często odwiedzają nas Klienci i szukają konkretnych osób, bo te osoby
znają ich przyzwyczajenia i potrzeby, nierzadko są
„pogotowiem ratunkowym”

w niespodziewanych sytuacjach. Zażartowaliśmy sobie
na naszej stronie, że wygraliśmy te Targi, ale liczba gości
na naszym stoisku mówiła
sama za siebie. Ich zachwyty i pochwały dla sztabu ludzi, z którymi pracujemy, to
najlepsze co mogliśmy usłyszeć. Byliśmy także Partnerem II Ogólnopolskiego
Zjazdu Higienistek i Asystentek Stomatologicznych, oraz
organizatorem szkolenia poświęconego CBCT. Wraz
z INIBSA zorganizowaliśmy
poczęstunek hiszpański.

CEDE 2017 była pierwszą, podczas której mieliśmy
okazję wystąpić w roli wystawcy. Głównym założeniem naszego udziału była
przede wszystkim promocja
marki oraz produktów, które
dystrybuujemy, bądź po prostu posiadamy w asortymencie (m.in. Oral7, Panasonic,
Piksters, Philips Sonicare, Barun Oral-B, Oviden). Oczywiście pojawia się też aspekt
sprzedaży, HappyDental.pl
to w końcu sklep. Mamy jednak świadomość, że w dobie ogromnej dostępności
produktów w codziennej
pracy stomatologów ta kwe-
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Artur Podolski,
Dyrektor Zarządzający, Prezes
Zarządu firmy Marrodent

Laura Latuszek, Manager
ds. Marketingu i PR Kol-Dental

stia schodzi niejako na drugi plan. Nasze stoisko miało
zatem charakter informacyjno-sprzedażowy. Uważamy,
że każda rozmowa przy stoisku jest ważna. Nawet jeśli
nie zakończyła się sprzedażą,
pozwoliła zwrócić uwagę na
produkt i liczymy, że przyniesie efekt w przyszłości. Niejednokrotnie powtarzamy, że
sprzedaż artykułów do higieny jamy ustnej to dla nas coś
więcej niż biznes, a produkty, na które stawiamy nie są
przypadkowe.
Anna Hładczuk,
HappyDental.pl
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