Mezinárodní dentální 25.-27. 5. 2017
konference s výstavou Výstaviště Brno
Záštita konference

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner

Závěrečná zpráva InDent 2017
Jedenáctý ročník Mezinárodní dentální konference s výstavou InDent 2017 se uskutečnil od 25. do 27. května
2017 na brněnském výstavišti. Stánky vystavovatelů byly umístěny v prvním patře kongresového pavilonu E
v těsné blízkosti konferenčních sálů. Účastníkům konference a dalším návštěvníkům se představilo 65 firem
a 110 značek produktů ve 30 expozicích. Výstavu navštívilo 1143 osob včetně účastníků konference.

Mezinárodní dentální konference InDent 2017

Odborný program zahájil ve čtvrtek 25. května prekurz italského zubního technika Daniela Rondoniho na téma
“Nová generaci kompozitních materiálů”. V následujících dvou dnech bylo jednání konference rozděleno do tří
sekcí: polytematická stomatologie - zubní lékař, protetika - zubní lékař a zubní technik, a dentální hygiena
- hygienistky a sestry. Před posluchače předstoupilo 30 renomovaných přenášejících s celkem 25 odbornými
přednáškami. Konferenci navštívilo 346 odborníků, většinou zubních lékařů. Posluchači i přednášející hodnotili
dobře jak vědeckou úroveň konference, tak infrastrukturu a organizační zajištění.
InDent 2017 byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů, techniků, dentálních hygienistek
a sester. Česká stomatologická komora konferenci udělila celkem 15 kreditů a podpořily ji také další klíčové
profesní organizace z České republiky i Slovenska: Komora zubních techniků ČR 12 kredity, Asociace dentálních
hygienistek ČR 8 kredity, Slovenská komora zubných technikov 14 kredity a Slovenská komora medicínsko
technických pracovníkov 8 kredity.

Vědecký sekretariát konference
•
•
•
•

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

Přednášející a témata přednášek:
• Daniele Rondoni - Nová generace kompozitních
materiálů
• MUDr. Ladislav Gregor - Alternativy ošetření zubním
implantátem
• MUDr. Filip Georges - Komplexní léčba od A-Z
• Doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc. - Proč a jak používat
lasery ve stomatologii
• MDDr. Karolína Floryková - Spolupráce praktického
zubního lékaře a ortodontisty aneb jak si pomoct
navzájem

• Jaroslav Křivský - Protetická rekonstrukce bezzubé
čelisti nesená implantáty - volba konstrukčního
řešení, materiálu a technologie zpracování
• MUDr. Daniel Ott - Miniinvazivní protetika
a problematika adhezivního cementování Assc.
Prof. Marko Jakovac DMD, MSc, PhD. - Vysoká estetika
složitých případů s indikací fixních náhrad
• MUDr. Martin Tomeček, Ondřej Adam - Not a one
man show
• Mgr. Petra Křížová - Péče o dětského pacienta je x
není jednoduchá

• Ing. Martina Škrdlantová - Ceny – jednoduše, správně
a bez obav

• doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. - Hygiena
u hybridních zubních náhrad

• Ing. Hajdušek Tomáš - EET v ordinaci

• MUDr. Petr Bednář - Co tedy s těmi „černými
trojúhelníky“

• MDDr. Patrik Pauliška, MUDr. Aleš Koudela Vertikální preparace - indikace, postupy a případy
z praxe

• MUDr. Karel Chleborád, Ph.D. - Hygiena dutiny ústní
u dětí a adolescentů – pohled pedostomatologa

• MUDr. Radek Lacina - CBCT a endodoncie

• doc. MUDr. Eva Gojíšová - Principy bělení zubů

• MUDr. Jan Dražan - Autotransplantace zubů

• doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc. - Jak významnou roli má
(může mít) dentální hygienistka v léčbě parodontu?

• MUDr. Petr Bednář - Ještě fluoriduješ, nebo už čistíš?
• MUDr. Milan Tomka, Ph.D., MUDr. Vašáková Jana Sklovinná mikroabraze
• Jiří Sedláček - Efektivní dentální team. „Souhra je
klíčem k harmonii…nejen v hudbě“
• MUDr. Jiří Škrdlant - Plánování jako základní nástroj
efektivního ošetření pacienta MUDr. Aleš Váňa,

• Bc. Krajáková Eliška, Mgr. Formanová Pavla Ergonomie v ordinaci, aneb zacvičte si s námi
• Bc. Klaudie Marková - Specifika práce dentální
hygienistky u pacientů s různým typem
ortodontického aparátu

InDent párty

Součástí konference s výstavou byla páteční InDent Party
v pavilonu A1 a na přilehlých venkovních prostorách. O zábavu se postarali Cimbálová muzika Grajcar, DJ SCHAFFF a také
zahajovací ohňostroj festivalu Ignis Brunensis.

Názory účastníků:

Tomáš Najer, jednatel, PRODENTA s. r. o.:
Letošní InDent vidím opět jako velice úspěšný. Lidí přišlo
dost, v porovnání s prvním ročníkem v Brně před dvěma lety
tu bylo určitě živěji, podobně jako loni. První den byl slabší,
pátek už dobrý a se sobotou jsme velmi spokojeni. Dařilo se
nám i obchodně, příští rok tady určitě budeme zase.
Petr Dostál, majitel společnosti Puromed:
Jsme tady spokojeni, protože si na každé výstavě najdeme to
svoje. Oslovujeme lékaře širokou skladbou našich materiálů
a jsme jim tu hodně blízko. Líbí se mi, že je výstava přímo
u konferenčních sálů, takže lidé procházejí kolem stánků
a můžeme s nimi diskutovat. A party byla skvělá.
Leoš Pochvalovský, jednatel a výkonný ředitel,
ITALDENT s. r. o.:
V Brně jsme poprvé a potkali jme tu moravské zákazníky, kteří
do Prahy nejezdí. Přivezli jsme sem našeho italského zubního
technika, který měl ve čtvrtek celodenní přednášku, od čehož
se bude odvíjet i náš dlouhodobý marketing. Výsledky ještě
vyhodnotíme, ale určitě jsme se tu přiblížili klientele z Moravy
a celkově výstavu hodnotíme pozitivně. Není tu takový tlak,
spíše uvolněnější atmosféra, takže máme čas se klientům
věnovat.
Ondřej Wald, marketingový specialista,
Wald Pharmaceuticals s. r. o.:
Letošní InDent nás po loňské první zkušenosti opět velmi
potěšil. Podařilo se nám navázat nové kontakty a byla zde
výborná struktura návštěvníků, což je zásluhou bohatého
odborného programu. Široká škála zaměření přítomných lékařů
nám přesně vyhovovala, protože naše produkty Enzymel slouží
napříč celým spektrem specializací. Jsme zde velice spokojeni
a z organizačního hlediska nám vůbec nic nechybělo.
Zuzana Heiník Bělová, produktová manažerka,
BELdental s. r. o.:
Na letošním InDentu je vidět odliv firem, výstava je pořád menší, a to i přesto, že program konference je čím dál
zajímavější a ohlasy lékařů na odbornou část jsou stále
pozitivnější. Tento paradox je zřejmě způsobený celkovou
situací na dentálním trhu, kdy firmy mají v průběhu roku
velké výdaje s účastí na různých akcí, kterých je opravdu
hodně, a ani lékaři nemají čas být všude. My určitě zůstáváme
InDentu věrní, patříme k firmám, které ho zakládaly. Chceme
zůstat jeho hlavním partnerem i do dalších let, aby se InDent
udržel, kultura dentálních výstav na Moravě nepoklesla a lidé
se nadále měli kde setkávat. Vnímám InDent stále pozitivně,
někteří lidé se sem vracejí a pro BELdental je příznivé i to, že

na stánku máme více času na komunikaci s lékaři. Setkání se zákazníky je tu pro nás časově i finančně efektivní, protože v jednotlivých ordinacích by prezentace přístrojů vyšly určitě dráž. Navíc tady lékaři už předem počítají s tím, že
s námi stráví určitý čas, kdežto v ordinaci jsou na to příliš vytíženi. Ve srovnání s jinými výstavami na InDentu vládne
přátelská a uvolněná atmosféra.
Rostislav Hanus, specialista pro techniku, JPS s. r. o.:
Jsme pravidelnými účastníky a naším cílem je hlavně prezentace firmy. Chceme být vidět a předvést naši techniku
a služby i mladých doktorům, kteří nás třeba ještě neznají. Navazujeme tady nové kontakty, předáváme informace
a je to i společenské setkání se stávajícími zákazníky. Letos jsme účast pojali trošku jinak, méně pompézněji, některé
schůzky jsme si domluvili předem a celkově jsme spokojenější než loni.
Marek Švrčina, jednatel, Texdan s. r. o.:
Na InDentu vystavujeme poprvé. Účast na konferenci je zde relativně veliká, ale zájem o výstavu je už nižší. Zubaři
jsou dnes přesyceni mnoha akcemi a pod tlakem nejrůznějších nabídek obchodníků, takže spíš než o obchodech je to
tady o osobních setkáních s lidmi, které známe jen virtuálně a po telefonech. Ovšem i to je důležité, samozřejmě je
dobré ukázat se na živo, podat si ruce a pohovořit. Lékaři jsou dnes většinou plně vytíženi, proto více sázíme na moderní formy komunikace po internetu, ale účast na výstavě je k tomu vhodným doplňkem.
Michal Dudla, jednatel, CACAN CZ, s. r. o.:
Na InDentu vystavujeme od prvního ročníku, jen ten loňský jsme vynechali. Přijeli jsme našim klientům - zubním
lékařům - představit nové modely osvětlení. Tyto produkty nestačí ukázat jenom na dálku, musí se vidět na vlastní oči
a vyzkoušet, jak se pod světlem pracuje. Tento účel pro nás výstava splnila a po obchodní stránce jsme spokojeni.
Ondrej Slovák, zubní technik, ZrO2 s. r. o.:
Jsme tu poprvé a přijeli jsme především s cílem zviditelnit naši firmu a nabídnout klientům naše služby. Očekávali jsme
možná trochu více návštěvníků, ale našli jsme tu i některé nové zákazníky, takže účast byla pro firmu určitě přínosem.
Nakonec jsme docela spokojeni.
Jana Dujíčková, odborný poradce, společnost Oral B:
Vystavujeme podruhé a ve srovnání s minulým rokem je pro nás letošní InDent o něco lepší. V pátek jsme s návštěvností byli spokojeni, ale čtvrtek a sobota byly slabší. Celkově se splnilo přibližně to, co jsme od účasti očekávali.
Ondřej Šmídek, obchodní manažer, společnost Xdent:
Chtěli jsme to tu vyzkoušet a mám z účasti trochu rozporuplný pocit. Vnímám InDent spíš jako stánky umístěné cestou
na konferenci než jako veletrh. Potkali jsme se tu s našimi klienty a ukázali jim naše novinky, což bylo výborné, a potkali jsme i nové zákazníky. Účel to tedy splnilo, ale celkově jsem od InDentu očekával něco víc.
Petr Jelínek, prodejce dentální techniky,
FILIDENTAL-Mars, s. r. o.:
Vystavujeme pravidelně, ale přivítali bychom, kdyby tu bylo přítomno více potenciálních zákazníků. Nejlepší to bylo
v pátek, ale celkově zájem nebyl tak vysoký, jak jsme očekávali. Protože jsme z Brna, je pro nás InDent důležitá prezentace a potkáváme se tu se stálými zákazníky, ale jde spíš o společenské setkání než o obchod.
Dezsö Szücs, výkonný ředitel, společnost DENTAS:
Jsme tady podruhé, ale poprvé jako zástupci maďarské firmy Pi Dental, která svými přístroji oslovuje zubní techniky.
Těch tu není přítomno až tolik, kolik jsme očekávali. Ale od techniků, se kterými jsme mluvili, máme pozitivní reakce,
mají o tuto techniku zájem, i když zatím jde jen o první seznámení. Na vyhodnocení je zatím brzo, ale některé kontakty mohou být do budoucna zajímavé. Pokud tady budeme i příště, rádi bychom se zapojili přednáškou přímo do konferenčního programu.
Eva Krejčí, obchodní zástupce, Nora, a. s.:
Loňský ročník byl pro nás obchodně mimořádně úspěšný, což se letos nepodařilo zopakovat, ale jinak jsme docela spokojeni. Já měla letos více zákazníků než loni, ale nižší prodeje, kolega naopak méně lidí a větší prodeje.
Doc. MUDr. Eva Gojíšová, odborný garant konference InDent - sekce Dentální hygienistky a sestry:
Již potřetí tady zaštiťuji program pro dentální hygienistky, které jsou v zubní péči velmi potřeba, a vidím, že kvalita
přednášek i organizace stoupá. Letos je již na velmi vysoké úrovni, program je perfektně připraven a máme kvalitní
přednášky i přednášející. Jako odborný garant jsem proto velmi spokojena, a to i s velkým zájmem o účast. Všechno je
tak, jak má být, a doufám, že to takto bude dál pokračovat.

Další ročník Mezinárodní dentální konference
s výstavou InDent se uskuteční v termínu
24. – 26. 5. 2018.

