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Dentistry Notícias
EDIÇÃO PORTUGUESA

BTI convida profissionais
para formação
No cumprimento da promessa de estar cada vez
mais próximo dos profissionais de medicina dentária, o Biotechnoloy Institute (BTI) convida-o a participar nos cursos que se
vão realizar de norte a sul
de Espanha.
A inscrição é gratuita, e
os participantes têm a
oportunidade de conhecer
as novidades em Implantologia e Reabilitação

Oral, os últimos
avanços em regeneração óssea, implantes de diferentes diâmetros, tratamento do maxilar atrófico com
expansores e os últimos
desenvolvimentos em termos estéticos. Salamanca
recebe o Dr. Pedro Barrio
no dia 12 de Novembro;
em Palma de Mallorca vai
estar o Dr. Rafael Plá no

Congresso em Cuba recebe médico
dentista português

dia 26 de Novembro; e em
Santander o Dr. Badas Vidaurrázaga estará presente
no dia 26 Novembro.
Para mais informações
contacte Esther pelo telefone +34 945 140 024.

Vendas Straumann crescem 19%
Nos primeiros seis meses
de 2005, as vendas do
Grupo Straumann cresceram 18%, o equivalente a
256 milhões de francos
Suíços (CHF).
O lucro operacional subiu 20% alcançando os
80 milhões de CHF, enquanto o rendimento líquido cresceu 25% equivalente a 68 milhões de
CHF.
Os ganhos por acção
subiram aos 25% desde a
primeira metade de 2004,
atingindo os 4.37 CHF.
O Grupo criou ainda

mais 96 novos postos de
trabalho neste primeiro
semestre e aumentou o
seu número total de empregados (1228).
A contribuir para este
sucesso estiveram produtos como o serviço individualizado CARES; o
novo
suporte
gold
synOcta®; o kit Bone
Block Fixation e um novo
leque de brocas ‘paciente
individual’; a tecnologia
SLActive; o osso cerâmico Straumann e a Membrana Straumann, ainda
em estudo.

O Dr. João Pimenta vai estar
presente no Congresso Internacional de Estomatologia de 2005 em
La Habana - Cuba,
com uma
apresentação dedicada ao tema
"Estetodontia:
uma visão da Medicina
Dentária", onde o médico
do Porto vai abordar as
transformações conceptuais da Medicina Dentária,

ao longo dos tempos, nem
sempre acompanhadas por
mudanças curriculares. “A
Estética e a Implantologia
são as duas áreas que, se-

gundo a nossa
visão, mais se
têm desenvolvido, pelo que já
deveriam ser disciplinas do Curso”, defende João
Pimenta.
As inscrições
para este Congresso podem
ser feitas até ao dia 25 de
Outubro para Agência
Avic – 253 823 781 – ou
António Novais – 253 812
771 ou 938 716 773.

www.oralb.com/pt
Sabendo do pouco tempo de que
dispõem os médicos dentistas, a
Oral-B coloca à
sua disposição a
página
web
www.oralb.com/pt
onde os profissionais podem solicitar todo o tipo
de
materiais,
amostras e fazer qualquer
tipo de consulta.
Em www.oralb.com/pt
pode encontrar ainda as
últimas novidades em

produtos, estudos clínicos, assim como folhetos informativos para os
seus pacientes como a
Série de Educação que

pode descarregar em formato pdf ou pedila por e-mail.
Na secção
de actualidade, mantenhase informado
sobre o que
se passa na
Oral-B, e no
mundo
da
medicina dentária em
geral. Consulte também
a agenda de cursos
e eventos Oral-B e do
sector.

Formação Contínua
em Estética Dental

Osteoplac organiza curso
de Radiologia Dental em Espanha

Termina em Janeiro do
próximo ano o curso de
formação contínua em
Estética Dental do Grupo
Ceosa, cujos dois últimos
módulos sobre Técnicas
de Restauração directa
com compósitos II e
facetas de porcelana e
Grupos Anteriores Estéticos I e II, têm lugar nos
dias 21 e 22 de Outu-

Teve lugar nos dias 17 e
18 de Outubro, em San
Sebastián, Espanha, o cur-

12

bro; 18 e 19 de
Novembro e 20 e
21 de Janeiro.
Os professores
são os Drs. Mariano
Sanz Alonso; Manuel Antón Radigales e José Rábago
Veja.
Para mais informações contacte:
cursos@ledosa.com

so de Radiologia Dental,
organizado pela Osteoplac
Congresos, e onde o ora-

dor principal foi o Dr. David Hatcher (USA).
Para mais informações
contacte o número
de telefone (+34)
902 422 420, fax
(+34) 943 465
044, o e-mail congresos@osteoplac.com ou ainda
o website www.
osteoplac.com.
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