3D Studio

Implant

CHECKLIST DE ENVIO
DOS DADOS
1
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Tomografia computadorizada com guia de mordida em posição;
Modelos de gesso ou arquivos stl: superior separado; inferior separado; oclusão com guia de mordida;
Formulário 3dstudio com análise clínica preenchido;
Fotos clínicas das arcadas dentárias e do sorriso.

PROTOCOLO PARA PEDIDO DE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
1 Para o planejamento cirúrgico virtual podemos utilizar ambas as tomografias helicoidais (CT) ou Cone Beam
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(CBCT).
O exame deve ser feito com o paciente utilizando guia interoclusal.
Não utilizar qualquer tipo de apoios na face/mento que possa gerar distorções no tecido mole.
Para o planejamento de implantes, o uso de afastador labial é permitido e necessário.
Aconselhamos uma diferença máxima de 3 meses entre a aquisição da CT/CBCT e do escaneamento dos modelos
dentários.
Os arquivos devem ser gravados apenas em DICOM, sendo necessários apenas os cortes axiais.
Recomenda-se espessura de corte menor ou igual a 1mm.
Usar linha tracejada para planejamento de cirurgia ortognática e linha contínua para implantes.
Para casos de cirurgia guiada total ou semi-total, favor checar o protocolo específico.
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PROTOCOLO DE CIRURGIA GUIADA
PARA CASOS PARCIAIS OU UNITÁRIOS
1 Realizar o protocolo tomográfico convencional;
2 Enviar modelos dentários ou escaneamento intra-oral com registro (cera ou silicone), em abertura de
aproximadamente 2-3mm;

3 Em casos de presença de provisórios, deve-se realizar a moldagem e escaneamento com e sem estes elementos;
4 O paciente deverá levar este mesmo registro para a realização da tomografia computadorizada.

PROTOCOLO DE CIRURGIA GUIADA
PARA CASOS TOTAIS OU SEMI-TOTAIS
1 Realizar a aplicação de pelo menos 5 marcadores tomográficos na prótese provisória do paciente (recomenda-se
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guta percha) na região vestibular de linha média, caninos e primeiros molares.
Será necessário a realização de 2 tomadas tomográficas como segue:
a Tomografia do paciente com a prótese (com os marcadores) em posição;
b.Tomografia da prótese isoladamente (com os marcadores)
Enviar modelos dentários ou escaneamento intra-oral da mucosa (quando possível)
Observação: Orientar o paciente e/ou o radiologista a verificar se a região palatina (casos totais superiores) ou a
região posterior (casos totais inferiores), está em devida posição.
O paciente não deve morder nenhum dispositivo na região dos dentes anteriores durante a TC, para não haver o
deslocamento da região posterior da prótese.

PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE
FOTOGRAFIAS CLÍNICAS
Sequência de fotografias clínicas recomentada:
1 Intra-oral: frontal, laterais, Oclusal superior e inferior com espelho (opcional).
2 Extra-oral em close aproximado: Repouso, sorriso e sorriso forçado.

PROTOCOLO
Preencher o formulário do serviço desejado pelo nosso site: www.3dstudiovirtual.com
Enviar os dados do paciente para o E-Mail (Utilizando Wetransfer, Dropbox, Google Drive, etc), Seguindo o checklist:
contato@3dstudiovirtual.com
Prazo de entrega: Até 5 dias úteis após recebimento completo dos dados.
Pagamento realizado por transferência bancária ou PagSeguro.
Taxa de urgência – 50% Acrescido ao valor final – Entrega em até 48 hrs após o recebimento completo dos dados.
Entrega em horário comercial das 8 às 18hrs de Segunda à Sexta e das 8 às 14hrs nos Sábados
Para residentes de Natal/RN:
Taxa de entrega fora do horário comercial – R$ 100,00
Demais localidades: Correios - SEDEX
Lembre-se: Para que o trabalho seja melhor executado e não haja dúvidas, preencha o formulário de serviço na sua
totalidade.

