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3M apresenta sua nova divisão, Oral Care, durante o
34° CIOSP
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Durante o Congresso, a empresa demonstrará ainda produtos para
restauração, prevenção, biossegurança e ortodontia
Para reforçar a sua marca, a 3M apresent a pela primeira vez durant e a 34ª edição do Congresso Int ernacional de Odont ologia
de São Paulo – CIOSP – a 3M Oral Care. Agora, as marcas 3M ESPE, Abzil e Unit ek das quat ro áreas de at uação: ort odont ia,
rest auração, prevenção e biossegurança, est ão reunidas. Dest a maneira, as áreas est ão mais conect adas, compart ilhando
soluções e oferecendo result ados int egrados em t odas as et apas do t rat ament o odont ológico.
A 3M Oral Care levará para o event o, que acont ece ent re os dias 27 e 30 de janeiro em São Paulo, t oda sua linha de produt os
e soluções, com dest aque para:
Restauraçõ es indiretas
A Pasta Adstringente de Afastamento Gengival foi desenvolvida para melhorar a forma de aplicação e o
procediment o de moldagem. Tem como principal caract eríst ica a subst it uição do fio ret rat or em algumas sit uações clínicas,
permit indo o afast ament o efet ivo e cont rolando o sangrament o, em uma aplicação mais rápida para o dent ist a e mais
confort ável para o pacient e.
Restauraçõ es diretas
A resina Filtek Bulk Fill, de preenchiment o único para dent es post eriores com nano part ículas, pode ser usada em
increment o de at é 5 mm (enquant o que os increment os das resinas convencionais devem ser de at é 2mm), diminuindo o
t empo de t rabalho e ot imizando a prát ica clínica.
Prevenção
A linha de Prevenção da 3M ganhou no últ imo ano t rês import ant es produt os, o Clinpro ™ Pro phy Paste para Profilaxia, o
Clinpro ™ White Varnish para Prot eção e o Clinpro ™ 5000 para Manut enção.
O Clinpro ™ White Varnish é um Verniz com Fluoret o de Sódio a 5%. Ent re os benefícios desse mat erial, est ão a maior
prot eção exclusiva da t ecnologia TCP (que mant êm os minerais biodisponíveis sem reagir ent re si), aplicação rápida (em
segundos), alívio da hipersensibilidade e coloração invisível quando aplicado ao dent e.
O Clinpro ™ Pro phy Paste é uma past a para profilaxia que limpa e já realiza o poliment o pós procediment o profilát ico.
Est a past a cont ém part ículas de perlit a, uma part ícula pat ent eada, a qual remove impurezas sem agredir os dent es. Dent re
os benefícios est ão: a baixa abrasividade com efet ividade para remoção de biofilme e manchas superficiais, Prat icidade,
Economia, pH neut ro, ent re out ros
O Clinpro T M 5000, creme dent al com 5000 ppm de flúor, é indicado como part e de um programa profissional para a
prevenção e cont role de lesões de cárie dent ária. A alt a concent ração de flúor e a presença do exclusivo component e TCP
(t ricácio fost at o), fazem com que haja mais íons flúor, cálcio e fosfat o biodisponíveis durant e a escovação, aument ando a
eficácia da remineralização dent al, evit ando, assim, o apareciment o de lesões cariosas ou a progressão das mesmas. A
vant agem é que a prot eção ocorrerá t ambém em profundidade, não ficando rest rit a à superfície do dent e. Além disso, a
baixa abrasividade e o sabor agradável t razem bast ant e confort o ao pacient e.
Orto do ntia
Para o event o, o foco será o Clarit y™ Advanced, bracket cerâmico com alt a t ecnologia. Est es bracket s avançados oferecem
a mais moderna combinação de est ét ica e desempenho, aliando est ét ica brilhant e, resist ência confiável, fácil remoção e
ót imo confort o para o pacient e.
Out ro dest aque é o Port ia, bracket met álico aut oligado desenvolvido para oferecer baixo at rit o e alt a performance. Por se
t rat ar de um bracket aut oligado passivo, o baixo at rit o pode ser um benefício t ant o em fios redondos quant o em fios
ret angulares. Ent ret ant o, seu design proporciona uma fácil ligação com ligaduras elást icas, gerando assim at rit o quando
desejado.
“Essa é a primeira vez que a 3M se apresent a no event o como divisão de Oral Care, uma fusão ent re as divisões 3M ESPE e

3M Unit ek”, explica Danilo Nannini, gerent e de produt o sênior.
Além disso, os visit ant es que comparecerem ao est ande da 3M poderão conhecer o Espaço Ciência com demonst ração das
t ecnologias e inovações da empresa não só na área odont ológica. No local será possível conferir, por exemplo, a t ecnologia
de adesivos empregada nas fit as dupla-face da linha VHB e nos adesivos odont ológicos. O est ande t ambém t erá o Espaço
Vida, área de descanso para visit ant es e congressist as.
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