
O stand da Glavis que aproveitou o certame para
apresentar Essential, o novo sistema de implantes 
da Klockner, acrescentando assim a conexão interna 
à já conhecida gama de implantes de conexão externa 
SK2 com hexágono 1,8mm. O Cerasorb M, 
um bio-material já reconhecido internacionalmente,
foi apresentado oficialmente

O stand da ImaginaSoft
O stand do Laboratório Grünenthal

O Dr. Miguel Stanley no stand da Same Day Solutions.
“O balanço foi excelente”, afirmou Cristina Antas 
da Cunha ao jornal Dentistry sobre a presença 
da empresa na ExpoDentária

O stand do Grupo Montellano que de acordo com Vitor
Ferro, Director Comercial, “se preparou para esta
exposição e teve uma participação muito positiva em
termos de vendas e pessoas que visitaram o stand para
conhecerem as novidades, entre os quais o novo modelo
Kavo E80 e o novo ortopantomógrafo com cortes
tomográficos da Kodak K9000 3D”

O stand da Dentina “que se congratula pela presença na
ExpoDentária, uma exemplar mostra do que melhor se
oferece ao mercado em termos de materiais e
equipamentos dentários”. A empresa deu a conhecer as
novas linhas das equipas dentárias TR da Stern Weber,
assim como toda a gama MyRay, com evidência para o
lançamento a nível nacional do RX Hyperphere”

O stand da Voco

No stand da Biomet 3I

O stand da DM Ceosa O stand da Coltène Whaledent
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O Dr. João Pimenta, mentor do implante NobelActive,
durante o curso sobre este implante auto roscante. No
stand da Nobel Biocare tiveram lugar outras acções de
formação e puderam conhecer-se produtos e soluções na
área da Dentisteria Estética, tais como o novo implante
NobelActive™, NobelGuide™ e a nova cerâmica 
injectável NobelRondo® Press
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