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O JornalDentistry em Colónia

IDS 2015 espera número recorde
de visitantes com sistemas digitais
em destaque

Sidney Kina e August Bruguera

Trabalho em equipa é segredo de sucesso
São ambos referências na sua prática profissional, unindo-os uma amizade de longa data.
O Dr. Sidney Kina e o TPD August Bruguera marcaram mais uma vez presença na clínica
Maxillaris, em Leiria, para ministrar a segunda parte de um curso teórico-prático centrado
em técnicas de cerâmicas adesivas
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Dr. Luís Patrício, médico psiquiatra

“A medicina dentária deveria
ser reconhecida como um bem
essencial para a recuperação
psicossocial da pessoa dependente”
40 anos dedicados à medicina
dentária

Clínica

Pág. 14

• All-ON-4® uma solução previsível para maxilares
atróficos - descrição de um caso clínico
Dr. Dárcio Fonseca, Dr. Pedro Santos Silva,
Dra. Bianca Rosca
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A Montellano celebra quatro décadas de atividade e de
uma filosofia totalmente centrada no cliente, assente no
trabalho em equipa e numa forte orientação para a formação. Rui Montellano, diretor geral da empresa, dá a conhecer os segredos do sucesso e da longevidade
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Entre os dias 10 e 14 de Março de 2015 são esperadas mais de
duas mil empresas, oriundas de perto de 60 países diferentes, na
maior e mais diversificada feira internacional no ramo da medicina
dentária. Realizada de dois em dois anos em Colónia, Alemanha, a
The International Dental Show (IDS) tem como expetativa para o
próximo ano bater o recorde anterior de 125 mil visitantes, disponibilizando para tal uma área com mais de 150 000 m2.
Com mais de 90 anos de história, a organização orgulha-se da
reinvenção patente em cada edição. Desta feita, com o foco virado
para os sistemas digitais, serão várias as novidades preparadas,
tais como impressoras 3D, inovações em estereolitografia, sistemas de raio-X em três dimensões ou métodos alternativos ao PCR
para, no consultório dentário, identificar as espécies microbianas
presentes na doença periodontal. Uma excelente oportunidade
para troca de experiências profissionais e de desenvolvimento de
novos contactos.

• Utilização da membrana de titânio I-GEN® para
regeneração óssea guiada após colocação de implante em
zona edêntula comprometida

• Fratura de parafuso protético em implante
osteointegrado: resolução de um caso clínico

Dr. Miguel Stanley

Dr. Marco Montanari
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Fig. 4. Imagens de uma TC para determinar a posição exacta do nervo alveolar inferior e a extensão do seio maxilar.

Fig. 5. Colocação dos implantes (maxila).

Fig. 6. Colocação dos implantes (mandíbula).

Fig. 7. Prótese provisória imediata em acrílico.

Fig. 8. Próteses provisórias imediata em acrílico.

Fig. 9. Radiografia panorâmica após a cirurgia de colocação dos implantes.

Fig. 10. Radiografias periapicais após a colocação dos implantes.

