ХХV МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ЗА МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ
И ФАРМАЦИЯ „МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ“

Международна изложба за медицина, стоматология и фармация
„Медикус, Денто, Галения“ е най-авторитетният форум на индустрията за
здравето в България. Тя е платформа, обединяваща експертност, иновации,
информация и контакти, мрежа за взаимодействие между науката и бизнеса с
цел новите открития бързо да навлязат в практиката.
„Медикус, Денто, Галения“ е панорама на нови методи и оборудване за
по-прецизна диагностика, по-щадящо лечение, по-комфортна среда за лекари и
пациенти. Концепцията на изложението е „Всичко на едно място“ - експонати,
презентации, В2В срещи. Посетителите специалисти имат възможност да се
информират за най-актуалните тенденции, за научни постижения в различни
области медицината и за новости в практиката.
Фирмите участници в 25-ото издание на изложбата показват повече
нови продукти. Очевидно, пазарът отговаря на нагласите на професионалистите
да обновят здравния сектор, коментира д-р Иван Соколов, главен директор на
Международен панаир Пловдив.
На „Медикус, Денто, Галения 2019“:
 Новости - 25
 Изложители – 101
 Държави – 16: Бразилия, България, Великобритания, Германия, Израел,
Италия, Китай, Република Корея, Румъния, САЩ, Словашка република,
Унгария, Франция, Холандия, Швейцария, Япония
I.

ЗА ИЗЛОЖБАТА

Изложбени категории
 МЕДИКУС: медицинска техника, консумативи, болнично обзавеждане,
оборудване за спомагателни дейности в здравните заведения, алтернативна
медицина
 ДЕНТО: оборудване за стоматологични кабинети и зъботехнически
лаборатории, профилактика и хигиена на устната кухина
 ГАЛЕНИЯ: лекарствени средства, хранителни добавки, билки и билкови
продукти, обзавеждане на аптеки и галенови лаборатории, лабораторна
техника и фармацевтичен инструментариум, лабораторни прибори и
апаратура
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ХИГИЕНА: уреди, препарати, защитно и работно
облекло, лични предпазни средства

Партньори: Асоциация на денталните дилъри в България
Асоциация „Медицинска промишленост
II.

ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ

МО Optics - най-леката оптична система в света с приложение в
стоматологията и медицината. Изработена според личните биоданни на клиента и
работните му навици, предоставяща ергономия на ново ниво. Персонализирани
оптично-ергономични системи за професионалисти, представени за първи път в
България.
Производител: MO Optics, Швеция, изложител: Химтрейд-Комет
Бутикови инструменти по идея на клиента – възможност за комплектоване на
оборудване, съответстващо на индивидуалните изисквания и потребности на
лекаря. В момента у нас се предлага само от компанията Аcurata, чиито изделия
за еталон за качество на световно ниво.
Производител: Аcurata GmbH & Co, Германия, изложител: Ийгълсдент
Иновативни дентални инструменти, ръчна изработка – всеки детайл се
„извайва“ изключително прецизно на ръка от майстор. Произвеждат се от
компания лидер в световен мащаб, а решенията са разработени изключително с
практическа насоченост.
Производител: Nordent Manufacturing INC, САЩ, изложител: Ийгълсдент
Материали, намаляващи продължителността на лечението – от иновативен
производител на висококачествени многофункционални изделия. Продуктите с
марка SZ Dentalprodukte са направени под най-стриктен контрол за качеството –
EN ISO 13485:2016. Гарантират на стоматолога отлични резултати, опростена
техника на работа и чувствително намалена продължителност на лечението.
Снимки папка Neotech
Производител: NEO-TEC Dental, Германия, изложител: Ийгълсдент
Ендомотор, намаляващ риска от счупване - WOODPECKER Endo Smart е
безжичен безчетков ендомотор със скорост на въртене от 100 до 1000 оборота в
минута. Притежава интелигентна технология за обратна връзка в реално време и
динамичен контрол на въртящия момент. Има функция автореверс, която
намалява риска от фрактури. Запаметява 9 персонални режима на работа.
Производител: Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Китай, изложител: ЕТ
„Анка Кацарова“
Новата стоматологична машина Runyes CARE 33 - базирана на DCI
технологията, използвана за цялостно изграждане на основните компоненти, което
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носи по-голямо удобство на лекаря и пациента. Запазени са и първоначалните 33
мощни функции.
Производител: Runyes Medical Instrument Co., Китай, изложител: ЕТ „Анка
Кацарова“
Апарат „4 в 1“ – съчетава ортопантомограф, 3D изображение, CEPH и 3D
сканиране на модели. Най- високо качество на изображението с минимална доза
на облъчване.
Производител: Vatech, изложител: Белвезар гама дент
Мобилен лазер за лечение и избелване на зъби - Hulaser-K2 mobile е лек
безжичен апарат. Той намалява времето за лечение и болката, а пациентите се
възстановяват бързо след терапията. Тежи само 108 грама. Има 30 готови
програми за най-честите случаи на употреба.
Производител : Hulaser, Република Корея, изложител: Белвезар гама дент
Портативен рентгенов апарат PORT-X IV - лек и преносим, с презареждаща се
батерия, позволяваща лесно снимане по всяка време и съхранение навсякъде.
Ергономичният дизайн осигурява ефективно използване на работното
пространство и лесно извършване на манипулациите. Уредът създава кристални
изображения с възможност за директна визуализация на екран и свързване с
дигитален интраорален сензор.
Производител: „Дженорей”, Република Корея, изложител „Медикалпарк”
Детска стоматологична машина Roson C1 - впечатлява с атрактивен дизайн,
ярки цветове и функционалност. Има МР4 видоеплеър с тъчскрийн, а също –
вградена фотополимерна лампа. За изложбата „Медикус, Денто, Галения 2019”
фирма „Медеос” е подготвила специална колекция оборудване за стоматологични
кабинети и зъботехнически лаборатории, което ще се предлага на
преференциални цени.
Производител: Roson, Китай, изложител: Медеос
Зъбни импланти от последно поколение – производство на световноизвестната
марка Alfa Gate. Официалният представител за България – фирма „Орто стар“,
предлага също дентално оборудване Woson, Ziann, както и продукти на GalbiatiИталия, чиято история датира от 1935 година.
Производител: Alfa Gate, Израел, изложител: Орто стар
Приложение Inspector Turbina - отчита оборотите на зъболекарски турбини. Така
денталните лекари се информират за проблеми в лагерите и мощността на
инструментите и за необходимостта от ремонт. Приложението е разработено за
мобилни устройства с оперативни системи Android и iOS.
Производител и изложител: Технодента, България
Ендомотор с апекс локатор Tri Auto ZX2 - работи като самостоятелен ендомотор
и самостоятелен апекс локатор и е съвместим с всички видове машинни пили. С
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функции за създаване на гладък път и за предпазване на инструмента от
счупване.
Производител: Morita, Япония, изложител МБ Консулт
Дентални микроскопи - притежават висококачествена оптика, увеличениe и
интегрирана LED светлина, без светловод. Увеличение чрез ZOOM 1:6 за поплавно уголемяване от 5 до 40 пъти. Уредът може да се монтира върху под, стена
или таван. Изцяло се покриват изискванията на ендодонтисти, парадонтолози и
имплантолози, при възстановителна стоматология и протетика.
Производител: Kaps, Германия, изложител МБ Консулт
Ергономични дентални столчета - от Support Design с подлакътници.
Производител: Support Design, Швеция, изложител: „МБ Консулт“
Ендомотор с подобрени функции и контрол Element E-Motion - има подобрена
TF adaptive функция и по-стриктен контрол на наконечника при работа с всички
видове машини. Големият touchscreen дисплей улеснява асистентския състав в
избора на предварително зададени програми. Уредът има капацитет за запазване
на повече индивидуални програми при смяна на клиничните протоколи.
Прозиводител: KAVO/KERR, Германия, изложител: МБ Консулт
Обтурационна система Elements IC - с индуктивно зареждане без ел.конектор
между базата и ръкохватката. С едно зареждане са запълват 16 канала. Има
функция за индикация за остатъци и две скорости за тяхното изтласкване.
Прозиводител: Kavo/Kerr, Германия, изложител: МБ Консулт
Клиничен клъстърен нанохибриден фотополимер в три консистенции създаден от Proven Filler Technology, iGOS предлага едновременно много високи
механични качества и постоянно отделяне на флуорид. Удобен за работа, с
изключителен хамелеонов ефект и превъзходно полиране.
Производител: Ямакин, Япония, изложител: МиПлант
CAM блокчета хибридна керамика - комбинация от изключителни механични
качества и и високоскоростно полиране. Коронка или тричленен мост за час.
Производител: Ямакин, Япония, изложител: МиПлант
Лабораторен фотополимер за протетиката с много видове индивидуални бои
- Luna-Wing е достатъчно здрав и естетичен за бързо и лесно блендиране на
мостови конструкции и стабилно цветоустойчив, благодарение на
нанотехнологичната си формула. Отлични резултати с малка инвестиция.
Производител: Ямакин, Япония, изложител: МиПлант
Индиректен фотополимер с изключителни естетични и механични качества светлинно и температурно полимеризираня TWiNY, базиран на клъстърната
си нанотехнология предлага това, което керамиката не би могла. Можете да се
нанеся на метал, на съврменните прес- и САМ полимери и дори върху циркониев
скелет.
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Производител: Ямакин, Япония, изложител: МиПлант
Лабораторен фотополимеризатор - ефективна високоскоростна
фотополимеризация дори и на дентина на Luna-Wing или TWiNY само за 10
секунди.
Производител: Ямакин, Япония, изложител: МиПлант
Праймър Multi Primer – уникален като технология и сила на свързване - циркония,
керамика, метал, пластмаса.
Производител: Ямакин, Япония, изложител: МиПлант

III.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Място на провеждане: палата 2
Работно време:
16.10-18.10: от 09.00 до 18.00 ч.
19.10 (последен ден): 09.00-14.00 ч.
Вход
с онлайн регистрация – за специалисти
с билет – цена 5 лв.
с билет – цена 3 лв. за ученици, инвалиди и пенсионери
Билетът важи и за останалите изложби по същото време:
Специализирана изложба „Цветна есен“ – пред палата 2
Панаир на колекционерите „Булколекто“ – палата 7
Киноложки изложби – поле V пред палата 3
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