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3M lança nova geração de resina Bulk Fill no CIOSP
2018
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Divisão de soluções para Oral Care da empresa está presente no
principal congresso de odontologia do país e oferece no stand cursos
teórico-práticos aos interessados
Ent re os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro ocorre o 36º CIOSP – Congresso Int ernacional de Odont ologia de São Paulo, um
dos principais event os de odont ologia do Brasil. A divisão de soluções para Oral Care da 3M t em como at rações no st and o
port fólio complet o e cursos t eórico-prát icos grat uit os com especialist as da empresa e formadores de opinião renomados
no mercado. Além disso, apresent a em primeira mão uma nova geração de resina: a 3M Filt ek™ One Resina Bulk Fill.
O st and de 340m² da 3M t em 12 lugares reservados para os cursos que serão minist rados ao longo dos quat ro dias de
event o por profissionais renomados. Eles vão abordar t eoria e prát ica sobre dent íst ica, prót ese, prevenção, ort odont ia e
odont opediat ria. Já a grade geral do event o cont ará com palest ras dos parceiros da 3M: Raphael Mont e Alt o, Thiago
Ot t oboni, Sidney Kina, Ronaldo Hirat a, Leandro Hilgert , Albano Bueno, William Kabbach, Rafael Calixt o e Paulo Francisco César.
Haverá t ambém aula prát ica abordando uma nova t écnica rest auradora que simplifica o dia a dia do clínico (a t écnica St yle
It aliano), com a especialist a t écnica da 3M Caroline Miyazaki.
O dia de abert ura da CIOSP cont a ainda com palest ra do nort e-americano Joe Oxman, cient ist a da 3M, responsável por várias
pat ent es de produt os, especialist a em nanot ecnologia, fot opolimerização e novos mat eriais odont ológicos. Joe falará sobre
a ciência por t rás dos produt os ut ilizados pelos dent ist as. A programação complet a e informações sobre como part icipar do
congresso est ão disponíveis no sit e oficial: www.ciosp.com.br.
A no vidade 3M™ Filtek™ One Resina Bulk Fill
O lançament o da 3M é indicado para dent ist as que desejam simplificar o procediment o rest aurador e obt er result ados
est ét icos ainda melhores. “As rest aurações em dent es post eriores são desafiadoras - por isso que as resinas compost as
t ipo bulk fill, que simplificam e aceleram o procediment o rest aurador, t êm se t ornado t ão populares. Por sua vez, a 3M™
Filt ek™ One Resina Bulk Fill une rapidez e est ét ica”, explica Ricardo Campagnoli, gerent e de market ing e vendas da divisão
Oral Care da 3M.
A nanot ecnologia da 3M, associada aos monômeros, permit e que haja o gerenciament o da opacidade e da profundidade de
cura de uma forma int eligent e. “Com a t ecnologia exclusiva de gerenciament o do índice de refração, a 3M aument ou a
opacidade da resina sem reduzir a profundidade de cura”, ressalt a. Para conhecer a linha complet a da divisão de soluções 3M
Oral Care acesse o sit e oficial.
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2016, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.500 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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