
 
 

ТЕМИ КЛІНІЧНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ   
на стенді компанії «Прем’єр-Дентал» 

1-2 жовтня 2019р.  
В рамках проведення International Dental Forum 

 
Місце проведення: Міжнародний виставковий центр 

 м. Київ, Броварський проспект 15 (метро Лівобережна) 

 
1 жовтня 2019 

 
Марина Денисенко 
Тренер Dentsply Sirona. Лікар-стоматолог вищої категорії, 
стоматологічна клініка «Полідент», м.Київ. 
10.00-12.00-консультації та демонстрації для лікарів-стоматологів (ендодонтія та 
реставрація) 
12.00-13.00- «Эндодонтичне лікування. РЕСТАРТ». Клінічна доповідь. 
15.00-18.00-консультації  та демонстрації для лікарів-стоматологів (ендодонтія  

                                      та реставрація) 
 

 

    Олексій Шовкович.  
    Лікар-стоматолог, м.Київ, приватна практика. 
    Основні інтереси – цифрова стоматологія,  
    навігаційна імплантація, естетична реабілітація. 
    10.00-13.00-консультації  та демонстрації   
    14.00-14.30-«Новий інтраоральний сканер Primescan AC. Можливості та      
     особливості використання». Клінічна доповідь. 

 
 

Олексій Ізмайлов.  
Зубний технік-консультант компанії Dentsply Sirona, м.Київ. 
10.00-13.00-консультації та демонстрації для зубних техніків. Знайомство з 
найсучаснішими матеріалами для зуботехнічної лабораторії від компанії 
Dentsply Sirona. 
15.00-16.00- «Нові матеріали-нові можливості технологій, перевірених часом» 
Celtra Press, Celtra Ceram, Universal Stain&Glaze . 
16.00-18.00-консультації  та демонстрації для зубних техніків. Знайомство з 
найсучаснішими матеріалами для зуботехнічної лабораторії від компанії  
                                      Dentsply Sirona. 

Зверніть увагу! Для учасників, які прослухали доповідь Олексія Ізмайлова та заповнили анкети беруть участь у 
розіграші подарунку CELTRA PRESS Starter kit (вартість 420 євро). Розіграш відбудеться 2 жовтня на нашому стенді о 
16.00 



  

 
2 жовтня 2019 

 
Марина Денисенко 
Тренер Dentsply Sirona. Лікар-стоматолог вищої категорії, 
стоматологічна  клініка «Полідент», м.Київ. 
10.00-12.00-консультації та демонстрації для лікарів-стоматологів (ендодонтія 
та реставрація) 
12.00-13.00- «Читаємо по зубам. 7 кроків до досконалих прямих 
реставрацій». Клінічна доповідь. 
15.00-18.00-консультації  та демонстрації для лікарів-стоматологів    

                                         (ендодонтія та реставрація) 
 

 

    Олексій Шовкович.  
    Лікар-стоматолог, м.Київ, приватна практика. 
    Основні інтереси – цифрова стоматологія,  

    навігаційна імплантація, естетична реабілітація. 
    10.00-13.00-консультації  та демонстрації   
    14.00-14.30- «Новий інтраоральний сканер Primescan AC. Можливості та     
     особливості використання». 
 

 
 
Олексій Ізмайлов. Зубний технік-консультант компанії Dentsply 
Sirona, м.Київ. 
10.00-13.00-консультації та демонстрації для зубних техніків. Знайомство з 
найсучаснішими матеріалами для зуботехнічної лабораторії від компанії Dentsply 
Sirona. 
15.00-16.00- «Нові матеріали-нові можливості технологій, перевірених часом» 
Celtra Press, Celtra Ceram, Universal Stain&Glaze.  
16.00-18.00-консультації  та демонстрації для зубних техніків. Знайомство з   
 найсучаснішими матеріалами для зуботехнічної лабораторії від компанії    

                                    Dentsply Sirona. 
                                    16.00 Розіграш подарунку CELTRA PRESS Starter kit. 
Після закінчення доповіді серед учасників, які прослухали доповідь Олексія Ізмайлова 1 або 2 
жовтня та заповнили анкети, буде проведено розіграш набору CELTRA PRESS Starter kit (вартість 
420 євро) 

www.dentsplysirona.com 
 

www.premier-dental.com.ua 

 

http://www.dentsplysirona.com/


 
 


