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Stany nagłe – będą wytyczne

170 wystawców z 12 krajów (stan na koniec czerwca)
przedstawi swoją ofertę podczas 28. Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów
Stomatologicznych
CEDE
2019 (19–21 września).
Równolegle do wystawy odbędzie się 3. Kongres Unii
Stomatologii Polskiej.

„Więcej niż wystawa” –
od 2017 roku takie hasło towarzyszy kolejnym edycjom
CEDE. Organizatorzy odświeżyli formułę wydarzenia,
zmieniając CEDE z klasycznych targów branżowych,
w projekt, który umożliwia
aktualizację wiedzy na temat
sprzętu i procedur, w jednym
miejscu i w jednym czasie.
Część wystawowa została rozbudowana o elementy zbliżające uczestników do oferty
firm, a edukacyjna, w postaci Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, firmowanego

KTO GWIAZDĄ
CEDE?

Wytyczne w zakresie ogólnoustrojowych stanów nagłych
zagrożenia zdrowotnego są
powszechnie dostępne. Nikt
do tej pory nie pokusił się
jednak o sprecyzowanie rekomendacji do sytuacji, które
mogą wydarzyć się w gabinecie stomatologicznym.

przez Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne, w krótkim
czasie stała się największym
wydarzeniem szkoleniowym
dla dentystów (średnio 1200
uczestników). W tym roku
program KUSP zaplanowany
jest w oparciu o wiedzę i doświadczenie 67 ekspertów,
którzy poprowadzą w sumie
100 wykładów i warsztatów.
CEDE planowane jest tak, aby

uczestnicy mieli możliwość
szerokiego wyboru niezależnie od liczby dni, które spędzą
w Poznaniu. Wstęp na wystawę tradycyjnie jest bezpłatny
(po wcześniejszej rejestracji),
a Ci, którzy nie wykupią wejściówek na 3. Kongres Unii
Stomatologii Polskiej, będą
mogli skorzystać z ciekawej
oferty bezpłatnych prezentacji i wykładów.

Wybieramy Gwiazdy CEDE 2019

Jako pierwsi, podczas
CEDE, chcą to zrobić: Polskie
Towarzystwo Stomatologiczne i Polska Rada Resuscytacji,
konsultanci krajowi z różnych
dziedzin medycyny oraz ratownicy medyczni. Panelowi ekspertów towarzyszyć
będą warsztaty w warunkach
symulowanego
zagrożenia
życia. W trakcje sesji wykładowej omówiona zostanie
definicja nagłego stanu ogólnoustrojowego
zagrożenia
zdrowotnego, regulacje prawne, odpowiedzialność karna,
cywilna i zawodowa z nich
wynikająca dla każdego leka-

Przez lata stomatolog kojarzył się przede wszystkim
z leczeniem bólu. Dziś wielu
dentystów może nazywać się
projektantami uśmiechu. Czy
w świadomości pacjentów zaszła już na tyle poważna zmiana, aby dentyści mogli stać się
również ekspertami w zakresie medycyny estetycznej?

Sprzęt, Materiały, Profilaktyka oraz Edukacja/IT,
to cztery kategorie internetowego plebiscytu towarzyszącego wystawie CEDE od
2017 roku. Zasada konkursu
jest prosta: produkty do rywalizacji zgłaszają wystawcy (wyłącznie), a wybierają
je internauci (zarejestrowani/zalogowani). Głosowanie
odbywa się poprzez stronę
www.cede.pl. Dodatkowo,
ostatniego dnia rywalizacji,
który jednocześnie przy-

FaceConcept, to dwudniowa sesja dla lekarzy dentystów, którzy chcą rozszerzyć
działalność gabinetu o procedury z zakresu medycyny
estetycznej. Do bezpiecznego wdrożenia ich w praktyce,
uczestników przygotują wybitni praktycy. W części teoretycznej, prof. Małgorzata
Pihut opowie o zastosowaniu
toksyny botulinowej typu A
w medycynie estetycznej twarzy i w stomatologii oraz mezoterapii igłowej. Dr Krzysztof

żowe media, a wyróżnione
produkty pojawią się w jedynym słusznym dla nich
miejscu – w Alei Gwiazd
zlokalizowanej pomiędzy
pawilonami.
W tym roku na głosujących
czekają cenne nagrody m.in.:
uczestnictwa w prestiżowych
szkoleniach, vouchery do hotelu i restauracji oraz książki.
Szczegóły na stronie 4.

kontrolą pulsoksymetrii. Dentysta nie będzie bał się wentylacji zastępczej z użyciem
worka
samorozprężalnego
z rezerwuarem i maską twarzową oraz z użyciem rurki
krtaniowej i maski krtaniowej
– pod kontrolą kapnometrii,
kaniulacji żyły obwodowej,
przygotowania odpowiednio
zestawu kroplowego i rozpoczęcia płynoterapii z użyciem
krystaloidów.

FaceConcept | medycyna estetyczna dla dentystów

Od 10 czerwca do 19 września br., 37 produktów
zgłoszonych przez wystawców rywalizuje o cztery statuetki Gwiazdy CEDE
2019. W głosowaniu, liczą
się wyłącznie preferencje
internautów. W tym roku
przygotowaliśmy dla nich
cenne nagrody.

pada na pierwszy dzień
CEDE 2019 (19 września), na terenie MTP będzie można oddać głos przy
użyciu urządzenia skanującego identyfikator. Laureatów plebiscytu Gwiazdy
CEDE 2019 poznamy podczas wieczornej gali (wstęp
jest otwarty). Dzień później zdjęcia z uroczystości
obiegną wszystkie bran-

rza dentysty. Uczestnicy poznają również m.in. zasady
stratyfikacji ryzyka wystąpienia nagłych stanów u pacjenta
na fotelu stomatologicznym.
Po ukończeniu warsztatów
każdy uczestnik będzie potrafił m.in.: uzasadnić wskazanie
do podjęcia tlenoterapii biernej, wiedzieć jak użyć butli
tlenowej z reduktorem wraz
z różnymi podajnikami tlenu, stosować tlenoterapię pod

Ziemlewski przedstawi najczęstsze powikłania po zabiegach z użyciem kwasu
hialuronowego oraz sposoby ich uniknięcia. Będzie też
wykład o wykorzystaniu laserów w medycynie estetycznej.
Część praktyczna to semina-

ria Krzysztofa Ziemlewskiego
o stopniu podstawowym i zaawansowanym „Zastosowanie wypełniaczy w medycynie
estetycznej” oraz seminarium
pt. „Full face treatment – skuteczne i bezpieczne metody
modelowania twarzy”.

NOWOŚCI, INWESTYCJE, ZMIANY, czyli co dobrego u wystawców
Adensys wprowadza końcówki
marki WOLF

Z okazji 5. rocznicy działalności w Polsce, wprowadzamy
do oferty firmy turbiny i kątnice marki WOLF. To niemiecka precyzja, która została
doceniona przez dentystów za
oceanem. Wszystkie modele
posiadają fabrycznie montowane rotory wyprodukowane
przez Adensys. Końcówki są
popularne w Kanadzie, gdzie

ich dystrybucją zajmuje się
prestiżowy Dental Savings
Club. Oryginalne części zamienne produkowane są przez
Adensys. Pracujemy na swoich częściach produkowanych
w Niemczech. Przypominamy, że od 2014 prowadzimy działalność w Polsce jako
producent rotorów oraz wiodący dystrybutor części zamiennych (www.adensys.eu,
tel.: 737 669 987). Dwa lata
temu nasze doświadczenie pozwoliło nam stworzyć najlepszy serwis turbin i kątnic dla
lekarzy dentystów w całym
kraju. Naprawiamy końcówki wszystkich producentów
w 48 h i dajemy 12 miesięcy
gwarancji.

5 ENDO TRIKÓW: praktyczne endo rady
IQR Medical

Aktywna irygacja kanałów – która z metod jest
najlepsza? Dezynfekcja kanałów w górnych zębach vs.

grawitacja – jak poradzić sobie z „uciekającym” płynem.
2,5% czy 5,25%, które stężenie NaOCl wybrać? Stopnie
w kanale – jak je przejść? Lekarz stomatolog nie gryzie,
ale pacjentowi to się zdarza!
Stres, zmęczenie, czy przykurcze – jest na to sposób.
Szczegółowe
porównanie
metod aktywacji i odpowiedzi na pozostałe pytania,
znajdą Państwo w artykule
na stronie cedenews.pl oraz
na naszym stoisku w hali 8a
(8a.A9.2).

ELAMED: Terapia wielospecjalistyczna
okiem praktyka

„Terapia wielospecjalistyczna. Pacjent stomatologiczny w ujęciu interdyscyplinarnym”, to 9 rozdziałów przygotowanych przez wielospecjalistyczne zespoły autorów
zawierających 80 opracowań
omawiających wieloaspektowe problemy zdrowotne pacjentów stomatologicznych.
W książce można odnaleźć

istotne wskazania diagnostyczne, cenne zalecenia terapeutyczne, sprawdzone ścieżki
postępowania, wybrane schematy ratunkowe oraz indeks
ułożonych alfabetycznie haseł.
Zagadnienia zawarte w publikacji: choroby ogólne
z uwzględnieniem alergii oraz
działania substancji toksycznych, choroby metaboliczne,
choroby nowotworowe, choroby neurologiczne, choroby
genetyczne, specyfika opieki
stomatologicznej nad pacjentką ciężarną, aspekty niepełnosprawności, zakres współpracy
i ograniczenia w nawiązywaniu kontaktu z uwzględnieniem pacjentów w wieku
rozwojowym oraz podeszłym.
Więcej informacji: dok@elamed.pl, tel. 32 788 51 28.

Piksters Bamboo — ekologiczne szczoteczki
międzyzębowe od HappyDental

Piksters Bamboo to absolutna nowość wśród akcesoriów przeznaczonych do
oczyszczania przestrzeni międzyzębowych! W 97,6 proc.
biodegradowalne szczoteczki międzyzębowe zostały
stworzone z myślą o ochronie środowiska i są idealnym

PureFill2 na stoisku Multidental-Med

Wyobraźmy sobie, że istnieje biokompatybilny kompozyt, który nie zawiera
potencjalnie rakotwórczych
związków: TEGDMA, Bis

SimplyLoan, to szybka, wygodna i bezpieczna pożyczka
medyczna online od Siemens
Finance. Dzięki automatycz-

 facebook.com/cede.wystawa

GMA, BPA, HEMA, a ponadto: posiada właściwości
mimetyczne (dopasowanie
kolorem), jego zawartość żywicy to powyżej 80%, nie
klei się do instrumentów, cechuje się dużą sprężystością
i doskonałą polerowalnością,
dzięki małej kurczliwości
jest nieprzepuszczalny. Czy
to możliwe? Teraz już tak!
Przedstawiamy PureFill2 firmy Elsodent, pierwszy na
rynku biokompatybilnynanohybrydowy kompozyt do
każdego typu wypełnień. Zapraszamy na stoisko.

AnGer bez tajemnic

Unikalny skład materiału, z którego produkowane
są kolorowe kliny elastyczne
AnGer sprawia, że doskonale
dopasowują się one do kształtu przestrzeni międzyzębowej rozprężając się po drugiej
stronie i utrzymując kształtkę
w zadanym położeniu. Mate-

Wydawany od 1991 roku,
jedyny magazyn na rynku
z recenzowanymi artykułami,
najczęściej czytany magazyn
naukowy przez stomatolo-

Digital SmartPack jest nowym na polskim rynku rozwiązaniem,
stworzonym
z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pacjenta oraz lekarza. Jest realnym wsparciem
bardzo doświadczonych klinicystów, jak i dla osób dopiero wprowadzających leczenie
implanto-protetyczne do swojej praktyki stomatologicznej.
W skład Digital SmartPack

wchodzą: usługa planowania
pozycji implantów, specjalnie zaprojektowany szablon
chirurgiczny MGUIDE z lekkiego i trwałego materiału, odpowiednio dobrane implanty
dopasowane do warunków pacjenta oraz prowizorium wykonane w technologii
CAD/CAM, a wszystko to
w estetycznym opakowaniu,
dedykowanym konkretnemu
pacjentowi. Digital SmartPack
pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa (lepsze dopasowanie elementów do anatomii
pacjenta, gwarancja precyzyjności nawiertu), lepsze efekty estetyczne oraz znaczne
skrócenie czasu trwania procedury (od projektowania do
wykonania).

Feelo Anticaries Jump — lekka szczoteczka
soniczna

Szczoteczka soniczna Feelo
Anticaries Jump, to idealna
propozycja dla osób, które do
tej pory nie używały szczoteczki sonicznej, a chciałyby
spróbować czegoś nowego.
Lekka i niezwykle poręczna

szczoteczka soniczna Feelo
oferuje 5 programów pracy
o różnych właściwościach.
Włókna szczoteczki poruszają się z prędkością do 40 000
ruchów na minutę. Stosując
szczoteczkę soniczną Feelo
Anticaries Jump zyskujemy bielsze zęby, zdrowsze
dziąsła, lepszą ochronę przed
próchnicą. Wygodę stosowania zapewni timer, który odmierza czas niezbędny do
dokładnego umycia wszystkich obszarów w jamie ustnej. Szczoteczki szukaj na
stoisku firmy Shop Dent.

Nowy bioaktywny materiał od Equadent
riał, z którego produkowane
są kształtki i matryce AnGer
nie przywiera do żadnego rodzaju wypełnień. Przekłucie
kształtki AnGer od środka
zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza w wypełnieniu. Perforowane taśmy
metalowe (skalery elastyczne)
AnGer do usuwania kamienia
i osadu z powierzchni międzyzębowych produkowane
są również w wersji z gładkim odcinkiem ułatwiającym
wprowadzenie taśmy przez
punkt styczny i oczyszczenie
tego newralgicznego miejsca.
Więcej informacji na www.
anger.com.pl.

Magazyn Stomatologiczny — czasopismo
z tradycją

Atrakcyjna pożyczka od Siemens Finance
nej decyzji kredytowej, możesz otrzymać decyzję już
w 15 minut, a umowę podpisać elektronicznie za pomocą
bezpiecznej platformy Autenti. Zapytaj o finansowanie swojego dostawcę sprzętu
medycznego lub dowiedz się
więcej na stronie www.simplyloan.pl

rozwiązaniem dla miłośników produktów „eko”. Trzonek szczoteczki wykonany jest
z ekologicznie uprawianego
bambusa, osłonka z polimeru
na bazie skrobi kukurydzianej,
a całości dopełnia opakowane,
które powstało z recyklingu
i jest w 100% biodegradowalne
(nawet tusz użyty do wykonania nadruków wyprodukowany został na bazie soi).
Szczoteczki występują w 8
rozmiarach (od 0 do 6), które pokrywają się z wielkością klasycznych szczoteczek
Piksters. Szczoteczki Piksters
Bamboo będzie można obejrzeć i zakupić podczas wystawy CEDE 2019 na stoisku
HappyDental.pl (7.A7.1).

MEDIF: Digital SmartPack — kompleksowe
zaopatrzenie pacjenta implantologicznego

gów wszystkich specjalności,
zawierający praktyczną oraz
najbardziej aktualną wiedzę. Każde wydanie magazynu posiada temat przewodni,
prezentujący najnowsze trendy w profilaktyce, leczeniu,
opiece nad pacjentem i prowadzeniu biznesu. Wydawca
Magazynu Stomatologicznego zaprasza serdecznie na stoisko A8.1 w pawilonie nr 7.

–2–

Firma Equadent na tegorocznych targach CEDE zaprezentuje nowy bioaktywny
materiał PredictaBulk do
wypełnień oraz PredictaCore do odbudowy zrębu zęba.
Materiał ten podobnie jak
popularna juz na rynku ActivaBioActive
(Pulpdent)
posiada właściwości charakterystyczne dla materiałów
bioaktywnych, czyli uwalnia jony wapnia, fosforu stymulując zębinę do tworzenia
się apatytu na granicy materiał – zębina tym samym
eliminując powstawanie mikroprzecieków czy też nadwrażliwość zębów. Predicta

to materiał bioaktywny, podwójnie utwardzalny na bazie kompozytu żywicznego,
o doskonałych walorach fizyko-chemicznych, łatwości
pracy, o wytrzymałości zbliżonej do zębiny. Jest dobrze
widoczny na zdjęciach RTG.
PredictaCore zawiera w składzie cyrkon, co zwiększa
podatność materiału na cięcie eliminując odpryskiwanie materiału podczas cięcia
wokół zębiny. Dostępny jest
w kolorze zębinowym. Duża
wytrzymałość na zgniatanie
133 MPa, ściskanie 342 MPa.
PredictaBulk do wypełnień
w kolorze A2/B2 jest przeznaczona do odbudowy każdej klasy ubytku, posiada
nanowypełniacze które zapewniają dobre polerowanie. Oba materiały występują
w dwóch gęstościach bardziej
i mniej płynnej, oraz można je utwardzać światłem do
4,5 mm głębokości. Opakowanie zawiera 5 ml (9 g) materiału. Więcej informacji na
stoisku Equadent w Pawilonie 7 B5.3 oraz na stronie
www.equadent.pl.

Materiały nadesłane przez wystawców w odpowiedzi na
mailing organizatorów CEDE. Więcej na www.cedenews.pl

 twitter.com/cede_exhibition

Badanie czynnościowe pacjenta
— diagnostyka w parach

Licówka licówce nierówna.
Dlaczego?

Wybór określonego rodzaju materiału w celu wykonania licówki wymaga
dokładnego rozważenia jego
potencjalnych zalet i wad,
a także właściwości fizyko

– chemicznych i uzależnionego od nich końcowego efektu
estetycznego. W wielu przypadkach informacje dostarczane przez producentów nie
zawierają dokładnego składu
chemicznego i właściwości fizycznych, a zwłaszcza wyników badań długookresowych,
które są najbardziej wiarygodną metodą oceny oferowanych materiałów.
PRELEGENT:
dr hab. n. med. Mariusz Pryliński
KIEDY:
19 września, 16.00–17.00

Ruch „antyendodontyczny”
— jak dać mu odpór

Coraz trudniej odróżnić,
co jest prawdą, a co fałszem.
Opinie zastępują fakty, a społeczeństwo
niesprawdzone
informacje przyjmuje za pewnik. To przekłada się na zwiększającą się popularność teorii
spiskowych, przeciwstawiających się nauce i badaniom

naukowym. Aby zrozumieć
pacjenta warto poznać zasady, którymi rządzi się współczesny świat mediów, a także
wiedzieć czemu służy manipulacja przekazem przy pomocy teorii spiskowych. Nie
wszyscy lekarze wiedzą kim
są „medyczni googlersi” i jak
radzić sobie z nimi w gabinecie. Osobną grupę stanowią pacjenci wyedukowani na
tzw. fake newsach.
PRELEGENT:
dr n. hum. Tomasz Sobierajski
KIEDY:
19–20 września, w ramach
sesji „Netflix vs. Evidence
Based Dentistry”

Stomatolog: lekarz
czy usługodawca?

W wypadku niektórych
specjalności
medycznych,
a należy do nich stomatologia, urynkowienie powoduje powstawanie problemów
związanych z wykonywaniem tych działań, które wy-

Leukoplakia i liszaj płaski to
dwa najczęściej występujące w
polskiej populacji zaburzenia
potencjalnie złośliwe. Zmiany te mają odmienną etiologię, jednak z uwagi na pewne

podobieństwa w obrazie klinicznym i histopatologicznym przysparzają lekarzom
dentystom sporych trudności
diagnostycznych. Jak uniknąć
pomyłki? Wszystkich, którzy
chcą nauczyć się prawidłowo
rozpoznawać, a także leczyć
leukoplakię i liszaja płaskiego
zapraszamy na wykład, który
odbędzie się w ramach Panelu
Onkologicznego.
PRELEGENT:
dr n. med. Karolina Babiuch
KIEDY:
19 września, 13.30–14.00

magają wiedzy i umiejętności
medycznych, ale nie mają charakteru terapeutycznego. Ponieważ lekarz pobiera za nie
wynagrodzenie, więc powstaje problem, w jakiej mierze ma
się kierować etyką lekarską,
a w jakiej etyką biznesu. Problem ten rozpatrujemy w kontekście podstaw moralności
i w kontekście procesu medykalizacji społecznej.
PRELEGENT:
prof. Jerzy Kopania
KIEDY:
20 września, 15.00–16.00,
wstęp wolny

nistek oraz stomatologów.
Do dyskusji zaprosimy również m.in. przedstawicieli resortów zdrowia i edukacji,
a także szkół kształcących higienistki. WSTĘP WOLNY!
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Czego się nauczysz? W czasie warsztatów z badania
czynnościowego uczestnicy nauczą się, jak szybko
i skutecznie zbadać pacjenta z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi, co oznacza

Zmiany w jamie ustnej
pojawiają się najczęściej na
nierogowaciejącej
błonie
śluzowej policzków, warg,
dna jamy ustnej, bocznych
i brzusznej powierzchniach
języka, a także na podniebieniu miękkim, ale mogą
obejmować również inne ob-

szary jamy ustnej. Skutkiem
ubocznym, który występuje w 99 proc. przypadków
jest kserostomia, grzybica
jamy ustnej, próchnica popromienna i aktualnie już
rzadko osteoradionekroza –
martwica kości. Higienistka stomatologiczna może
odgrywać istotną rolę w rekonwalescencji powikłań po
leczeniu onkologicznym.
PRELEGENT:
hig. stom. Paulina Staroń
KIEDY:
20 września, w ramach
IV Ogólnopolskiego Zjazdu
Higienistek i Asystentek
Stomatologicznych

Nikt już nie ma wątpliwości, że dentysta, w wielu
przypadkach, stanowi pierwszy front diagnostyki chorób
ogólnoustrojowych. Podstawowa wiedza, pozwalająca
na właściwą reakcję, potrzebna jest nie tylko dla spełnienia lekarskiego obowiązku,

ale również własnego bezpieczeństwa. Dzięki nauce,
o korelacjach pomiędzy jamą
ustną a chorobami medycznymi, wiemy coraz więcej. Sesja
„Pacjent z chorobami ogólnoustrojowymi w gabinecie stomatologicznym” skupia się
wokół problemów onkologicznych, diabetologicznych
i nefrologicznych.
PRELEGENCI:
prof. Danuta OstalskaNowicka, dr Bogda
Skowrońska, dr Ewa
Preferansow, dr Agnieszka
Bogusławska-Kapała
KIEDY:
20 września, 15:30–18:15

Co w forach edukacyjnych
W ramach bezpłatnych forów Stomatologia 3.0 i Dental Club odbędą się m.in.
prezentacje: Jak potroić liczbę kompleksowych leczeń
(Oboda Consulting & Tra-

ining Group), Szybkie i skuteczne wybielanie systemem
Opalescence firmy Ultradent (Dornwell). Praktyczny
przewodnik po meandrach
adhezji (Kuraray).

–3–

PROWADZĄCY:
dr n. med. Piotr Jurkowski,
dr n. med. Wojciech Kondrat

„Back to the Nature” — biomimetyka w
odbudowie adhezyjnej odcinka bocznego

Higiena jamy ustnej w trakcie
leczenia nowotworów

Onkologia, cukrzyca, choroby
nerek na horyzoncie

Higienistka najlepszą inwestycją
dentysty?
Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w ramach
debaty, która odbędzie się
21 września. Uczestnikami
projektu będą reprezentanci różnych środowisk higie-

Leukoplakia a liszaj płaski
— znajdź różnicę

zbaczanie żuchwy w czasie
odwodzenia, jak odróżnić ból
mięśni od bólu stawów skroniowo-żuchwowych i jakie są
tego implikacje, które objawy dźwiękowe w stawach są
groźne, a których się nie leczy, jak obiektywnie ocenić
palpacyjnie bolesność mięśni, jakie należy zastosować
wstępne postępowanie lecznicze w zależności od postawionego
rozpoznania,
dlaczego badanie czynnościowe pacjenta jest niezbędne
przed rozpoczęciem leczenia
stomatologicznego.

Czego się nauczysz? Uczestnicy dowiedzą się m.in. z czego biorą się błędy w adhezji,
jakie są przyczyny niepowodzeń w pracy z kompozytem,
jak odtworzyć naturalną wytrzymałość zębów w odcinku
bocznym (odbudowa biomimetyczna), jak prawidłowo
odbudować punkt styczny.

Poznają także zalety materiałów wzmacnianych włóknem
szklanym, a także techniki
pracy materiałami kompozytowymi (technika warstwowa
i technika iniekcyjna). Uczestnicy wykonają na modelach:
odbudowę
biomimetyczną
ubytku klasy 2 z wykorzystaniem kompozytu konwencjonalnego G-ænial Posterior,
kompozytu
wzmacnianego włóknem szklanym everX
Posterior/everX Flow, formówek sekcyjnych oraz Injection
molding technique – odbudowę zęba z obniżoną wysokością zwarciową techniką
iniekcyjną EXACLEAR/G-ænial Universal Injectable.
PROWADZĄCY:
lek. dent. Daniel Nowakowski

Złamane narzędzie? Tricks and
tips jak pozbyć się problemu

Czego się nauczysz? Odseparowanie narzędzia w kanale jest jednym z częstszych
powikłań podczas leczenia
endodontycznego.
Warsztat dedykowany jest lekarzom, którzy spotykają się
z tym problemem w swojej codziennej pracy i chcą pogłębić
swoja wiedzę. Każdy z uczest-

ników będzie pracować na
stanowisku wyposażonym
w mikroskop, mikrosilnik
endodontyczny i zestaw narzędzi niezbędnych do opracowania komory i kanałów.
Praca w małej grupie zapewnia komfort i możliwość natychmiastowej
konsultacji
z prowadzącym. Celem szkolenia jest poznanie zasad bezpiecznej pracy, nauka, jak
zminimalizować ryzyko odseparowania narzędzia w kanale, omówienie różnych
technik uzyskania dostępu
z wykorzystaniem UD i narzędzi rotacyjnych, przedstawienie dostępnych metod
usuwania narzędzi z kanałów.
PROWADZĄCY:
dr n. med. Marta Maciak

Naukowy Zawrót Głowy po raz trzeci
Podczas kolejnej edycji sesji „Naukowy Zawrót
Głowy – nowości w nauce”
zostaną zaprezentowane najciekawsze prace habilitacyjne, doktorskie i studenckie

ostatniego roku. Wystąpienia zostaną poddane ocenie
jury. Na najlepszych czekają
atrakcyjne nagrody. Pełnego
programu sesji szukajcie na
www.cede.pl.

 twitter.com/cede_exhibition

GWIAZDY CEDE 2019 — lista kandydatów
SPRZĘT (8)

Akademia Cyfrowej Stomatologii (OPTIDENT)

BAMBACH krzesło w kształcie siodła (HAGER POLONIA)

Digital SmartPack (MEDIF)

Frezarka HinriMill Z4 (MEDITRANS)
Laser stomatologiczny MORITA AdvErL EVO (Laser
Concept)
Planmeca Creo™ C5 (KOL-DENTAL)
Silnik endodontyczny elements™ e-motion (KaVo Kerr)
Tomograf Stomatologiczny CS 9600 (OPTIDENT)
Unit Stomatologiczny Vitali V8 Touch NEW LINE
(Promedus)

Aby dać sobie szansę na wygranie jednej z cennych
nagród (nie są związane ze zgłoszonymi produktami)
wystarczy wskazać swojego faworyta w intetnetowym głosowaniu do 19 września, do godz. 16.00. Nie ma przy tym
znaczenia, czy zagłosujemy tylko w jednej kategorii, czy
we wszystkich czterech (do czego oczywiście zachęcamy).
Przypominamy, że głosujemy na www.cede.pl. Przed oddaniem głosu wymagana jest rejestracja/logowanie.

EDUKACJA/IT (7)

ALPHA FLY – bezprzewodowy oświetlacz LED do lup
medycznych (SELIGA MICROSCOPES)

HAPPYDENTAL Academy (HAPPYDENTAL)
Kampania „Polska mówi #aaa” (Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne)
Konferencja Asystentek i Higienistek Stomatologicznych
ASYSDENT (BESTOM Dentonet.pl)
Leczenie dysfunkcji skroniowo-żuchwowych i zaburzeń
zwarcia (Wydawnictwo Czelej)
Ortodoncja w praktyce. Teksty wybrane. Tom I i II
(ELAMED MEDIA GROUP)

Głosuj i zdobywaj nagrody!

Nagrody:
• 3 bilety na dowolne szkolenia z zarządzania i komunikacji z pacjentem, organizowane przez DentalWay
• 1 bilet na szkolenie z licówek organizowane przez
DentalWay
• 3 bezpłatne 1,5 godzinne konsultacje z Kamilem
Kuczewskim
• Voucher na weekendowy pobyt ze śniadaniami dla
dwóch osób w hotelu Sheraton w Poznaniu
• Voucher na obiad lub kolację w Restauracji Rynek
w Poznaniu
• Przygotowanie strony internetowej gabinetu przez
agencję ewiDENTniepr
• Reportaż/wywiad promocyjny wraz z publikacją na
www.infodent24.pl
• Książki pt. Stomatologiczny taktyk negocjacyjny autorstwa dr. n. med. Huberta Gołąbka

MATERIAŁY (10)
3M Filtek One – estetyczny materiał kompozytowy typu
Bulk Fill (3M Poland)
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Kuraray Noritake
(KOL-DENTAL)
CURASEPT BIOSMALTO SENSITIVE MUS (INDENT)
G-ænial Universal Injectable (GC EUROPE)
GTO (biomateriał) (Medilab)
Materiał kompozytowy Omnichroma (Marrodent
A Henry Schein Company)
PREDICTA BULK BIOACTIVE (Equadent)
QuickWhite (Laser Concept)
TEETHMATE DESENSITISER (HAGER POLONIA)
Wkłady z włókien szklanych Hi-Rem Post
(MEDITRANS)

PROFILAKTYKA (12)
ALFA SONIC POWER CONTROL (Atos M.M.)
BlanX O3X Nakładki Wybielające (A.B. Berren-Handlowy)
Feelo Universal Once, jednorazowe szczoteczki do zębów
(Shop Dent)
GC Tooth Mousse (GC EUROPE)
Międzyzębowe szczoteczki piksters (HAPPYDENTAL)
OXY SAFE żel i płukanka z aktywnym tlenem
w leczeniu przyzębia (HAGER POLONIA)
Panasonic EW1511 irygator bezprzewodowy
(PANASONIC)

Niektóre narzędzia są po prostu bardziej magiczne od innych.
Skaner CS3600 sprawi, że uwierzysz w magię. Bezpośrednia integracja z kartoteką pacjenta, automatyczne generowanie zdjęć
uzębienia do raportów ortodontycznych, szybkie skanowanie i możliwość wyboru muzyki grającej w tle, sprawią, że pomyślisz
iż używasz magicznej różdżki. Nie uwierzysz własnym oczom, gdy zobaczysz, że cały proces jest szybszy o 22%. Nie chcemy psuć
zabawy, ale to nie magia, to po prostu kolejna innowacyjna technologia od Carestream Dental. Zobacz co mamy nowego
na www.optident.pl

Pasta do zębów BLACKWOOD (MEDITRANS)
WORKFLOW INTEGRACJA I ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA I DIAGNOSTYCZNA DOSKONAŁOŚĆ

SEYSSO Oxygen Travel Irygator do Higieny Jamy Ustnej
(SEYSSO)
Simplitude Pro HIV 1&2 (Blue Force)
System higieny rąk Sterisol® (Medilab)

tel. 22 188 11 98

www.optident.pl

Szczoteczka elektryczna Oral-B Genius X (Oral-B)

 facebook.com/cede.wystawa
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