INTERNATIONAL DENTAL SHOW
MIĘDZYNARODOWE TARGI STOMATOLOGICZNE

KOLONIA, 12 - 16 MARCA 2019
2019

INFORMACJE TARGOWE
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH przy współpracy z GDFI oraz VDDI

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Hale targowe

2, 3, 4, 5, 10, 11 o powierzchni 170.000 m2 brutto

Wystawcy

8.00-19.00

Odwiedzający

9.00-18.00 wstęp wyłącznie dla specjalistów

Wystawcy 2017

2.305 firm z 59 krajów w tym 17 firm z Polski, ogółem 72% z zagranicy

Odwiedzający 2017

155.000 gości ze 157 krajów, ogółem 60% z zagranicy

Częstotliwość

co dwa lata

Dzień handlowca

12 marca 2019
Pokaz najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny dentystycznej, technice
stomatologicznej oraz aktualne informacje branżowe stomatologii współczesnej.

Zakres dla stomatologów

Zakres dla
dla techników stomatologicznych

urządzenia stomatologiczne
systemy oświetleniowe
systemy odsysające, separacji i sprężonego powietrza
meble i wyposażenie gabinetów dentystycznych
systemy obrazowania
sprzęt specjalistyczny
krzesła, fotele dentystyczne
materiały dentystyczne
farmaceutyki
tworzywa i materiały pomocnicze dla stomatologów
systemy napędowe, mikrosilniki
instrumenty ręczne, obrotowe i ultradźwiękowe
implantologia
pomoc retencyjna
profilaktyka, higiena zębów i jamy ustnej
stomatologia estetyczna

meble i wyposażenie do pracowni dentystycznych
dentystyczne systemy funkcyjne
dentystyczne urządzenia do pracowni
materiały do modelowania i materiały do protez
materiały do uzupełnień protetycznych:
inlay, korony, mosty
tworzywa i materiały pomocnicze
dla techników stomatologicznych
systemy napędowe, mikrosilniki
instrumenty ręczne i narzędzia obrotowe
materiały pomocnicze w ortopedii szczękowej
materiały pomocnicze do rekonstrukcji
prefabrykowane części w systemach CAD/CAM
prefabrykowane formy
zęby

Ochrona przed infekcjami i obsługa techniczna

Serwis, informacja, komunikacja i organizacja

urządzenia sterylizacyjne i dezynfekujące,
oprzyrządowanie
chemiczne środki dezynfekcyjne
odzież i produkty ochronne oraz robocze
urządzenia czyszczące i konserwacja techniczna

serwis
systemy i oprogramowanie komputerowe
środki informacji, organizacji i komunikacji
media

Bilety wstępu

przedsprzedaż w biurze targów w Warszawie lub na TicketTicket-Shop www.idswww.ids-cologne.de
cologne.de
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