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MUDr. Petr Hajný, Róbert Zubák: Digitalizace 
v protetice 
MUDr. et MUDr. Ondřej Liberda, MUDr. Martin Kotas, 
Ph.D.: Využití virtuálních 3D technologií v ortognátní 
chirurgii
Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.: Příčiny selhání 
endodontického ošetření
MUDr. Ladislav Gregor: Ferrule effect - důležitost 
supragingiválních zubních tkání pro klinickou úspěšnost 
postendodontického ošetření
MUDr. Rudolf Jakl: Spolupráce stomatochirurga s PZL
MUDr. Jiří Škrdlant: Náhrada zubů pomocí implantátů 
metodou All on 4 
MUDr. Juraj Deglovič, Slovensko: Augmentace 
v implantologii 
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.: Spolupráce PZL 
a ortodontisty 
MUDr. Milan Tomka: Fotografická dokumentace 
v ordinaci zubního lékaře
MUDr. Radek Lacina: Důležité kroky při endodontickém 
ošetření 
MUDr. Katarína Cyprichová: MIH-malá skratka, veľké 
problémy
Ing. Martina Škrdlantová: Zubní lékař manažerem – 
aneb recept na bezproblémovou praxi 
JUDr. Jakub Kadlec -  Vilímková, Dudák & Partners: 
Právní úprava vztahu lékaře a jeho pacienta a jak 
předcházet právním sporům s pacientem
Petr Myšička: Digital smile design - kompletní 
rekonstrukce 
MUDr. Aleš Váňa: Protetická rehabilitace bezzubé čelisti 
CAD-CAM technologií 
Ondřej Adam: Function inspired/Inspirováno funkcí II
Florin Stoboran, Rumunsko: ND5+ Protetické náhrady 
neživých zubů se silným podbarvením 
Jan Stejskal: Stomatologická praxe je podnik 

Petra Vršecká: Problematika totálních protéz 
MDDr. Karolína Floryková: Komunikace (nejen) 
v ordinaci od A do Z
Bc. Klaudia Marková: Dentální hygiena a ortodontický 
pacient 
MUDr. Petr Bednář: Kam jsme došli, aneb krátké 
zamyšlení nad indexy fluoridace 
Veronika Měřičková, DiS.: Dentální hygiena mezizubních 
prostorů aneb co se v mládí naučíš…
doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.: Vliv lokálně 
aplikovaných proteáz na zánětlivá onemocnění měkkých 
tkání dutiny ústní a parodontu
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA: Klinická 
subgingivální anatomie pro DH
MUDr. Milan Tomka: Bělení zubů bez mýtů a pověr. 
Etické a právní aspekty
Mgr. Petra Křížová, DiS.: Neviditelná němá ordinace
Doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc.: Čestná přednáška - 
Kdy začít ortodontickou léčbu? 
MUDr. Urbanová Wanda Ph.D.: Využití CBCT u pacientů 
s vrozenými vadami obličeje
MUDr. Ivana Dubovská (SK): Retence špičáků 
MUDr. Eva Sedlatá Jurásková Ph.D., MDDr. Gabriela 
Krejčí: Využití intraorálního skeneru v ortodoncii
MUDr. Gabriela Alexandrová (SK): Ortodontická liečba 
dospelých pacientov a jej špecifické aspekty 
MDDr. Tomáš Machač: Začněte přemýšlet jinak aneb Jak 
prodat léčebný plán
Dr. Yulia  Morozova: Demineralizace tvrdých zubních 
tkání
MUDr. Jiří Baumruk: Kortikotomie při ortodontické 
léčbě-využití u limitních případů 
MDDr. Lenka Paulisová (SK): Predprotetická 
čeľustnoortopedická liečba 
Maroš Čižmár: Využitie 3D tlače v stomatológii

Závěrečná zpráva InDent 2016
Jubilejní desátý ročník Mezinárodního dentálního veletrhu a konference InDent 2016 se uskutečnil od  
26. do 28. května 2016 na brněnském výstavišti. Veletrh se konal od čtvrtka do soboty, konference proběhla 
v pátek a v sobotu. Ve čtvrtek měli účastníci možnost vzdělávat se na ortodontickém prekurzu.

Dentální veletrh InDent 2016
Veletrh se v roce 2016 konal v prvním patře kongresového pavilonu E v těsné blízkosti konferenčních sálů. Toto 
umístění vyhovovalo naprosté většině vystavovatelů. Účastníkům konference a návštěvníkům se představilo 
72 firem a 182 značek produktů na 35 expozicích. Veletrh navštívilo 1.569 návštěvníků včetně účastníků 
konference.

Dentální konference InDent 2016
Odborná mezinárodní konference nabídla zajímavá témata ve čtyřech sekcích: zubní lékař, zubní technik, 
dentální hygienistka a sestra, ortodontista. Každý účastník konference obdržel 10 kreditů. Před posluchače 
předstoupilo 35 renomovaných přenášejících s celkem 40 odbornými přednáškami. Konferenci navštívilo 483 
účastníků, většinu tvořili zubní lékaři. 58 účastníků konference přijelo ze Slovenska. Posluchači i přednášející 
hodnotili dobře jak vědeckou úroveň konference, tak organizační zajištění a infrastrukturu.

Přednášející a témata přednášek:

Vědecký sekretariát konference
MUDr. et MUDr. Donev Filip - za sekci zubní lékař 
Ondřej Adam - za sekci zubní technik 
Doc. MUDr. Gojíšová Eva - za sekci dentální hygienista 
Ing. Jindra Ševčíková - konzultant odborného programu a manažer konference



InDent párty
Součástí veletrhu a konference InDent 2016 byla InDent Party 
v pavilonu A1 a přilehlých venkovních prostorách. Hlavním 
účinkujícím byl Petr Kolář se svou skupinou, účastníky dále 
bavili cimbálová muzika Kalíšek a DJ Dan Keschen.

Řekli o nás: 
František Filipi, prokurista, FILIDENTAL - Mars s. r. o.:
Letošní InDent je z našeho pohledu lepší než loňský, ale mohl 
by být o den kratší. Ale jinak jsme spokojeni a ve srovná-
ní s loňskem se návštěvnost určitě zvýšila. Spojení výstavy 
do jednoho prostoru s konferencí se osvědčilo, protože účast-
níci procházejí kolem stánků a vždycky se jich pár zastaví.  

Tomáš Wald, majitel, Wald Pharmaceuticals s. r. o.:
Vystavujeme zde poprvé a musím říci, že jde o velmi pěkně 
připravenou akci, v hezkém prostředí, s kvalitním doprovod-
ným programem i dobrou organizací. Jednoznačně jsme tu 
velmi spokojeni. Snažíme se prezentovat stomatologům a uká-
zat jim naše produkty, což se daří. Sami k nám přicházejí a in-
teragují, což vnímám jako zásadní a velmi pozitivní, protože 
na některých akcích tomu tak není. Právě v tom se projevuje 
kvalitní příprava, a pokud by takto v jednom prostoru s kvalit-
ní konferencí byl veletrh organizován i příští rok, určitě se jej 
zúčastníme. Také třídenní termín nám vyhovuje.

Milan Zoglauer, jednatel, Dent Unit Morava s. r. o.:
Ve srovnání s loňskem je tady více návštěvníků, na druhé stra-
ně se ovšem zmenšil výstavní prostor a je tu také méně firem. 
Na konferenci jsou i zubní technici a laboranti, takže nevím, 
jak početně je zde zastoupena naše cílová skupina lékařů. 
Výstavy pro nás nejsou o prodejích, ale o kontaktech, a těch 
jsme asi navázali více než loni.

Zuzana Heiník Bělová, BELdental, s. r. o.:
Vstoupili jsme do přípravy veletrhu InDent jako partneři a roz-
šířili jsme konferenci o program pro ortodontisty, tak abychom 
nabídli další odbornou sekci a oslovili více stomatologů, kteří 
by přišli i ve čtvrtek. S výsledkem jsme poměrně spokojeni. 
Byť je letošní InDent komornější, je zároveň také osobnější 
a více o kontaktech s klienty. Jsme tu s nimi na jednom patře, 
což je příjemnější i plodnější. A především se letos podařilo 
připravit opravdu kvalitní konferenci, což je pro úspěch vele-
trhu i do budoucna naprosto klíčové. Lékaři, se kterými jsme 
hovořili, byli programem i konkrétními přednáškami skutečně 
nadšeni.

Marek Žiak, produktový manažer, 
CAMOSCI SLOVAKIA s. r. o.:
Když působíme v oboru, musíme být vidět na podobných 
akcích, které mají větší než lokální dosah. Na konferenci sem 
přijeli i lidé třeba ze Slovenska a účast byla poměrně slušná. 
Myslím, že účast splnila naše očekávání.



Jan Paták, obchodní zástupce, PuroMed:
Loni byla konference oddělená od výstavy, což bylo špatně. 
Pátek byl pro nás dobrý a sobota je opět komornější. Celkový 
dojem je určitě lepší než loni. Když lékaři musejí do konfe-
renčních sálů procházet kolem stánků, je to jednoznačně ta 
nejdůležitější pozitivní změna.

Martin Mysliveček, obchodní zástupce, Nora, a. s.:
Oproti loňsku je to určitě posun k lepšímu, je tu více místa 
a více vystavovatelů. Největší výhodou je spojení s konferencí 
na jednom patře. Účast pro nás měla smysl i z obchodního 
hlediska.

Taťána Drbolová, regionální zástupce, 
MUCOS Pharma CZ, s. r. o.:
Pátek byl dobrý, čtvrtek podle očekávání slabší, ale celkově 
jsem spokojená. Setkali jsme se tu s klienty a účast pro nás 
byla určitě zajímavá, a to i z obchodního hlediska.

Tomáš Najer, jednatel, PRODENTA s. r. o.:
S veletrhem InDent jsme spokojeni. Pozitivně se projevil 
přesun do prvního patra ke konferenci lékařů a organizace 
je opět výborná. Lidí asi přišlo více, protože loni ne všichni 
účastníci konference procházeli výstavou, tentokrát se i zasta-
vovali. Z našeho pohledu byla výstava úspěšná a budeme rádi, 
když bude pokračovat.

Miroslav Diviš, majitel, Exklusiv Dent s. r. o.:
Nepřijeli jsme sem s velkými očekáváními, chtěli jsme jen být 
trochu vidět a rozdat materiály. Nejsme zklamaní, protože ten-
to záměr se podařilo naplnit. Celkově je o naši nabídku zájem 
a na trhu pořád rosteme. 

Tomáš Hemelík, jednatel, ABSURDO s. r. o.:
V Brně vystavujeme poprvé, před třemi lety jsme byli na In-
Dentu v Ostravě. Žádné zvláštní očekávání jsme neměli, přijeli 
jsme to sem zkusit, už kvůli velkému počtu účastníků konfe-
rence. V pátek přišlo hodně návštěvníků, což bylo příjemné. 
Výsledný přínos ještě budeme analyzovat.

Petr Hach, jednatel, EVERYDENT s. r. o.:
Na letošním veletrhu InDent je asi nejhezčí to, že je velmi 
dobře obsazen z pohledu přednášejících. Odborný program 
dokázal přitáhnout lékaře z celé České republiky i ze Sloven-
ska. Počet účastníků je velmi vysoký, 450 osob je obrovský 
meziroční nárůst, takže toto se opravdu podařilo. Pro nás je 
účast zajímavá hlavně v tom, že se potkáváme s našimi klien-
ty a řešíme s nimi aktuální záležitosti.

Další ročník Mezinárodní dentální 
konference s výstavou InDent 
se uskuteční 25. – 27. 5. 2017.


