3D Studio

Surgery
CHECKLIST DE ENVIO
DOS DADOS
1
2
3
4

Tomografia computadorizada com guia de rc em posição
Modelos de gesso ou arquivos stl: superior separado; inferior separado; oclusão final; oclusão em rc
Formulário 3dstudio com análise clínica preenchido
Fotos clínicas do paciente seguindo o preconizado pelo protocolo 3dstudio
OBS.: recomenda-se que, pelo menos um dos exames: a tomografia computadorizada ou o escaneamento dos
modelos dentários deve ser feito com o guia de rc em posição!

PROTOCOLO PARA PEDIDO DE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
1 Para o planejamento cirúrgico virtual podemos utilizar ambas as tomografias helicoidais (ct) ou cone beam (cbct).
2 Para casos de maior complexidade ou que será necessário a confecção de guias cirúrgicos de superfície óssea,
recomenda-se a ct.
3 O exame deve ser feito com o paciente utilizando guia interoclusal em relação cêntrica (rc), sem interferir com a
posição dos lábios.
4 Orientar o paciente a manter os lábios em repouso durante o exame.
5 Não utilizar qualquer tipo de apoios na face/mento que possa gerar distorções no tecido mole.
6 Para o planejamento de implantes, o uso de afastador labial é permitido e necessário.
7 Aconselhamos uma diferença máxima de 3 meses entre a aquisição da ct/cbct e do escaneamento dos modelos
dentários.
8 Os arquivos devem ser gravados apenas em dicom, sendo necessários apenas os cortes axiais.
9 Recomenda-se espessura de corte em média 1mm.
10 Usar linha tracejada para planejamento de cirurgia ortognática e linha contínua para implantes.

3D

Surgery
PROTOCOLO PARA
ESCANEAMENTO DENTÁRIO
1 Enviar modelos dentários em oclusão final, podendo ser fixados com cola quente na região lingual dos dentes, ou
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com marcações de referência nas regiões de linha média, caninos e cúspides mésiovestibulares dos primeiros
molares.
OBS: Para maxila segmentada, deve-se realizar uma cópia da maxila inicial.
Realizar registro de mordida em relação cêntrica (RC), podendo ser utilizado cera 7 ou silicona própria para registro
oclusal.
O registro deve ser realizado mantendo-se uma pequena distância entre os dentes (cerca de 2-3mm) e com a
língua acomodada junto ao material de registro adaptado ao palato (no caso da cera 7).
Deve-se remover os excessos de material da face vestibular, afim de evitar distorção na posição dos lábios.
A altura e o formato do registro de mordida podem variar de acordo com o tipo de discrepância e de movimentos
cirúrgicos necessários para cada caso (favor consultar-nos para esclarecimento de dúvidas).

PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO
DE FOTOGRAFIAS CLÍNICAS
1 As fotografias devem ser realizadas na posição neutra da cabeça (PNC), orientada pelo cirurgião, de forma
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padronizada.
A objetiva da câmera deve ser posicionada paralela ao solo e na altura dos olhos do paciente.
Durante a tomada das fotografias, utilizar demarcação de referência da linha vertical verdadeira ao lado do paciente.
Recomendação: linha de referência fixada a um pëndulo metálico ou posicionador à laser.
Pode ser utilizado o detector de nível da própria câmera, quando presente. Porém, o profissional deve se certificar
de que o mesmo esteja bem regulado.
Como sequência de fotos, recomenda-se: Frontal; Frontal em repouso; Frontal sorrindo; Frontal mordendo espátula
de madeira na região de caninos; Frontal sorrindo forçado; Frontal com afastadores labiais (quando possível);
Lateral; Lateral em repouso; Lateral sorrindo; Posição ínfero-superior; Posição ínfero-superior com boca aberta;
Intra-oral em MIH frontal e laterais; Intra-oral das vistas oclusais superior e inferior.

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.

