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Henry Schein zaprezentuje portfolio kompleksowych rozwiązań  
dla specjalistów w dziedzinie zdrowia jamy ustnej  

podczas Międzynarodowych Targów Stomatologicznych IDS 2023 
 

 Briefing prasowy pt. “Integrated Digital Dentistry and the Future of Data, Devices, and 
Software” (Zintegrowana stomatologia cyfrowa i przyszłość danych, urządzeń i 
oprogramowania) poświęcone tematyce zdrowia jamy ustnej, z udziałem Chairmana & 
Chief Executive Officera firmy Henry Schein, Stanleya M. Bergmana 
 

 Podczas targów zaprezentowane zostanie szerokie portfolio rozwiązań firmy w zakresie 
opieki zdrowotnej, które pomagają stomatologom skutecznie działać i zapewniać wysoki 
poziom opieki nad pacjentem 
 

 Panel dyskusyjny #scheinchats z liderami branży na ważne tematy dotyczące 
stomatologii  

 

MELVILLE, NY (USA) – 14 marca 2023 r. – Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) ogłosił dzisiaj, że 

zaprezentuje swoje kompleksowe rozwiązania i przedstawi swoją wizję przyszłości stomatologii podczas 

Międzynarodowych Targów Stomatologicznych (IDS) 2023 w Kolonii, w Niemczech. 

Henry Schein będzie prezentować swoje rozwiązania od 14 do 18 marca 2023 r. podczas targów 

Koelnmesse w hali 4.1, stoisko A-090. Poniżej przedstawiamy główne aktywności firmy podczas targów 

IDS. 

 

Briefing prasowy: “Integrated Digital Dentistry and the Future of Data, Devices, and Software” 

 

Na inaugurację Henry Schein zorganizuje spotkanie z mediami pt. Integrated Digital Dentistry: The 

Future of Data, Devices, and Software, we wtorek, 14 marca 2023 r., od 14.00 do 15.15 (CET) w sali 

„Offenbachsaal” we wschodnim centrum kongresowym Koelnmesse, w Kolonii. Stanley M. Bergman, 

Chairman of the Board and Chief Executive Officer firmy Henry Schein, Inc., zainauguruje spotkanie, 

prezentując wizję firmy dotyczącą przyszłości stomatologii, w tym postępów technologicznych, takich jak 

sztuczna inteligencja. Do Stanley’a Bergman’a dołączą również: dr René Willi, CEO Global Oral 

Reconstruction Group firmy Henry Schein oraz Andrea Albertini, CEO International Distribution Group 

firmy Henry Schein. Dr René Willi skomentuje dostępne i przyszłe rozwiązania technologiczne. natomiast 

Andrea Albertini opowie o tym, jak te rozwiązania można zintegrować z przepływem pracy 

stomatologicznej, aby zapewnić wyjątkową obsługę klienta, wysokiej jakości opiekę nad pacjentem i 

zwiększyć wydajność. Gościem specjalnym spotkania z mediami będzie prof. dr hab. Irena Sailer, Head of 

the Division of Fixed Prosthodontics and Biomaterials Uniwersytetu Genewskiego. Prof. dr Sailer 

przedstawi spostrzeżenia na temat “Reconstructive Dentistry - Application of Technology Today and 

Tomorrow” (Stomatologia rekonstrukcyjna – zastosowanie technologii dziś i w przyszłości). 
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Portfolio kompleksowych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, które pomogą stomatologom w 
skutecznym działaniu i zapewnianiu wysokiego poziomu opieki nad pacjentem. 

 

W hali 4.1, na stoisku A-090 firma Henry Schein zaprezentuje swoje bogate portfolio produktów i 

rozwiązań zaprojektowanych z myślą o specjalistach ds. zdrowia jamy ustnej, mając na celu poprawę 

ważnych aspektów, takich jak efektywność pracy praktyki i zadowolenie pacjentów. Odwiedzający targi 

IDS mogą zapoznać się z ofertą produktów, usług i rozwiązań firmy Henry Schein, które mogą pomóc 

zoptymalizować każdy etap pracy w gabinecie. Wśród prezentowanego asortymentu produktów znajdują 

się: 

 

 innowacyjne rozwiązania w zakresie leczenia ortodontycznego firmy Henry Schein 

Orthodontics oraz akcesoria ortodontyczne firmy Ortho Technology, 

 końcówki stomatologiczne firmy BA International, 

 rozwiązania ułatwiające konserwację i naprawę końcówek stomatologicznych firmy 

Handpiece Headquarters,  

 najlepsze akcesoria do chirurgii stomatologicznej firmy ACE Surgical, 

 minimalnie inwazyjne rozwiązania w zakresie wybielania i odbudowy zębów firmy White 

Dental Beauty,  

 szeroka gama produktów codziennego użytku marki Henry Schein  

 rozwiązania endodontyczne firmy EdgeEndo. 

 

Podczas targów IDS prof. Gianluca Gambarini, Head of Endodontic and Restorative na 

Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, Szkoła dentystyczna oraz Director of Master of Endodontics w 

Sapienza we Włoszech, prowadzący prywatną praktykę w Rzymie, specjalizującą się w endodoncji, omówi 

najnowsze innowacyjne instrumenty endodontyczne marki EdgeEndo na stoisku firmy Henry Schein pod 

hasłem „Improving Efficacy & Simplicity of Canal Preparation with New EdgeEndo Martensitic Files” 

(Zwiększenie skuteczności i uproszczenie metod opracowywania kanałów dzięki zastosowaniu nowych 

pilników martenzytycznych EdgeEndo). Po wykładach odbędzie się pokaz zastosowania instrumentów w 

warunkach klinicznych, a uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tymi rozwiązaniami w praktyce. 30-

minutowe wykłady odbędą się w czwartek, 16 marca 2023 r., w godzinach od 14.00 do 16.00 CET oraz w 

piątek, 17 marca 2023 r., w godzinach od 10.00 do 12.00 CET. Prof. Gambarini będzie dostępny podczas 

targów IDS na stoisku firmy Henry Schein, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznego 

zastosowania i przeprowadzając indywidualne prezentacje. 

 

Pełne zaangażowania rozmowy z liderami branży dotyczące świadomego przywództwa 

 

 Przez cały czas trwania targów firma Henry Schein po raz kolejny poprowadzi #scheinchats, serię 

rozmów w mediach społecznościowych, będącą znakiem rozpoznawalnym firmy. Obejmuje ona dyskusje 
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między członkami zespołu Schein a liderami w branży i profesjonalnymi stomatologami z Włoch, Norwegii, 

Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Transmitowana będzie m.in. rozmowa z panem Bergmanem i 

prof. Ihsane Ben Yahya, President of FDI World Dental Federation, która dotyczyć będzie siły partnerstwa 

w stomatologii. Kolejnymi tematami będą zrównoważony rozwój w stomatologii, sztuczna inteligencja jako 

wsparcie w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej oraz endodoncja. Osoby, które nie mogą uczestniczyć 

osobiście, będą mogły obejrzeć panel dyskusyjny #scheinchats na stronie Henry Schein na Facebooku: 

https://www.facebook.com/HenryScheinDental. 

Odwiedź stronę www.henryschein.com/IDS2023, aby uzyskać dostęp do przetłumaczonej wersji 

komunikatu prasowego oraz zdjęć i biogramów prelegentów. Po zakończeniu programu na stronie tej będzie 

również dostępna wersja wszystkich prezentacji na żądanie. 

 

O firmie Henry Schein, Inc.  

  

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) to firma oferująca rozwiązania dla pracowników służby zdrowia 

wspierana przez sieć ludzi i technologii.  

Z ponad 22 000 członków zespołu Schein na całym świecie oraz sieć zaufanych doradców firmy zapewnia 

ponad 1 milionowi klientów na całym świecie ponad 300 cenionych rozwiązań, które poprawiają wyniki operacyjne i 

kliniczne. Proponowane przez firmę rozwiązania biznesowe, kliniczne, technologiczne i związane z łańcuchem dostaw 

pomagają lekarzom stomatologom i personelowi medycznemu pracować wydajniej, dzięki czemu mogą oni bardziej 

efektywnie   zapewniać wysokiej jakości opiekę. Rozwiązania te wspierają także laboratoria protetyczne oraz  

publiczne  i niepubliczne  placówki opieki zdrowotnej. 

Henry Schein działa w oparciu o scentralizowaną i zautomatyzowaną sieć dystrybucji obejmującą gamę 

ponad 300 000 markowych produktów oraz produktów własnej marki Henry Schein dostępnych w naszych centrach 

dystrybucyjnych. 

Henry Schein to spółka znajdująca się w rankingu Fortune 500, komponent indeksu S&P 500 z siedzibą 

główną w Melville, w stanie Nowy Jork oraz z oddziałami w 32 krajach i regionach.  

Sprzedaż Spółki z osiągnęła w 2022 r. wartość 12,6 mld USD, a od czasu, gdy Henry Schein stał się spółką 

publiczną w 1995 r., skumulowany roczny wskaźnik wzrostu osiągnął poziom około 12,1%. 

Więcej informacji znaleźć można na stronie firmy Henry Schein: www.henryschein.com, 

Facebook.com/HenrySchein, Instagram.com/HenrySchein, i Twitter.com/HenrySchein.   
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