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SnapOn Smile redefine o conceito
de provisórios.

Indicações

O Snap On Smile não é invasivo, é fácil de usar e seu paciente vai adorar. Chega de procedimentos 
complicados que requerem muito de seu precioso tempo. Snap On Smile possui múltiplas aplicações  
que incluem  provisórios em  Prótese Parcial Removivel, na Implantotondia durante a fase de 
osteointegração dos implantes, na melhora da estética do sorriso (alinhamentos, erosões severas 
dos dentes, etc.), e na recuperação da  Dimensão Vetical. O Snap On Smile está disponível para os 
arcos superiores e inferiors (6 unidades dentais ou mais), e para arcos parciais (5 unidades dentais ou 
menos).

Recuperação da Dimensão Vertical

Provisórios para perdas 
dentárias parciais

Provisórios na Implantodontia

Melhoria da estética do sorriso: 
alinhamento, clareamento, 
excesso de coroas, erosões 

dentárias, etc.
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Contra Indicações

Doenças Periodontais Severas: 
Mobilidade dentária generalizada,  
bolsa periodontal maior que 6 mm, 

etc

Snap on Smile em prótese total

Classe III Severa 

Espaços edêntulos maiores que 
44mm

Desdentados Totais

Apinhamento dentário severo

Protrusão Severa

Linhas Marginais de acabamento 
incertas 

Cantilever extenso    
maior que 22 mm 

 Falta de retenção adequada
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Casos padrões X Casos Avançados

O Snap On Smile - casos padrões - incluem os citados abaixo:
Para casos mais complexos o Snap On Smile Advanced é uma ótima alternativa, para os quais os 
serviços de tecnologia digital e consulta premium permitem assegurar que o desenho para os seus 
casos mais severos são feitos com critérios precisos. O Snap On Smile Advanced elimina os problemas 
dos casos complexos e oferece previsibilidade de sucesso sempre.

Espaços Edêntulos até 22 mm (Arco total) e 
Espaços Edêntulos até 14 mm (Arcos parciais)

Extensão de Cantilever até 22mm  (Arco Total)  
e até 9mm (Arco Parcial)

Oclusão Clássica

Espaços Edêntulos com  2 pilares maiores que 
22mm e menores que 40mm (Arco Total)

Correção de Inclinações 

Solução para algumas Classe  III

Má Oclusões Severas
Mordida Cruzada

ADVANCED

Arco total

Arco total

Arco Parcial

Arco Parcial

Arco Parcial

Implantes Múltiplos – até 3

Casos com pouca retenção coronária
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Guia de Colocação

Guia de Ajuste

Colocação na Boca
• Verifi que se não houve nenhum dano a peça causado possivelmente pelo manuseio no processo de 
entrega. Tenha certeza de que a peça esteja intacta.
• Antes da entrega e colocação avise seu paciente sobre esses dois aspectos:
1. O paciente sentirá um a pressão em todos os dentes que desaparecerá rapidamente. Se não, ajustes 
deverão ser feitos.
2.  O paciente poderá sentir um desconforto com o espaço para  a língua. Isso poderá provocar mudanças 
temporárias em sua fala, mas será aliviado num curto período de tempo, que poderá ser de 1 hora
• Alinhar o Snap-On Smile sobre os dentes ou áreas desdentadas dentro da boca. Usando as duas mãos, 
encaixe o Snap-On Smile sobre a dentição existente até que um estalo seja ouvido ou sentido, ou até que 
ele fi que na posição fi nal de descanso. O Snap-On Smile deve encontrar a gengiva, mas não deve afetar  ou 
comprometer o tecido.

 .   Faça com que o paciente se sente na cadeira por 5-10 minutos, permitindo que o Snap-On Smile 
se acostume à dentição. Se o paciente sentir um pouco mais do que um aperto confortável, remova o 
aparelho, aguarde de 10 a 15 segundos e recoloque-o. A resina terá alguma elasticidade e depois fi cará 
mais confortável.
• Como qualquer outro aparelho dental, certifi que-se de que o paciente não esteja sentindo nenhum 
desconfoto com bordas cortantes ou desconfortáveis.
• Depois de um periodo de uso peça ao paciente para falar alguns fonemas com a letra S, F etc. para saber 
como está sua fala. No início o som das palavras sairá estranho até a lingua se acostumar com o aparelho.
• Cheque a oclusão para garantir que ambos os lados estejam se tocando mutuamente.
• Sempre coloque e remova o Snap on smile com as duas mãos para evitar qualquer torque ou tensão 
desnecessários ao dentes naturais e ao Snap on smile.

• Se existir pressão entre os dentes criando um torque mesio-distal, ou se o 
ponto de pressão estiver na margem gingival ou na junção amelocementária, 
a broca cônica de encaixe Snap on smile (079E-040) pode ser usada para 
aliviar os pontos de pressão.
• No casa de pressão mesio distal o professional poderá simplesmente 
ajustar as ameias entre os dentes, o que normalmente pode ser visto quando 
há diastemas. Este ajuste não afetará a retenção do aparelho.
• No caso de pressão tanto na parede vestuibular ou lingual. Use a broca  
(#079G-040) para o ajuste leve.

• Para uma maior redução da parede lingual use a broca (#251E-060). Essa 
redução da espessura da parede lingual não poderá exceeder os 0,75mm, 
uma vez que as paredes linguais são de extrema importância na sustentação 
do aparelho. Para isso pode-se usar o medidor de espessura Boley.
• Depois dos ajustes linguais é necessário o polimento das áreas usando o 
polidor de acrílico do Snap on smile (#PAC-F) para alisar quaiquer ranhuras 
do aparelho. È sempre necessário concluir qualquer ajuste com as escovas 
redondas Snap on smile (#RB-11), junto com a pasta polidora de diamante.

Na inserçao do aparelho  o paciente poderá 
sentir pressão que não será diminuída, 
Portanto, ajustes são necessários no  Snap-

On Smile

As faces linguais podem estar grossas ou 
causando prejuízo na fala do paciente
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• Como qualquer outro aparelho é necessário checar a Oclusão.
• Para ajustes Oclusais use as brocas Carbides Para grandes ajustes 
Ocklusais use a broca para reduções extensas  (#251E-060),  e para ajustes 
menores use a broca Cone de Carboneto  Snap-On Smile (#079E-040).
• Sempre complete todos os ajustes oclusais com o polidor de acrílico fi no 
Snap on Smile (#PAC-F) com o disco de polimento.
• Nos casos onde o Snap on smile possui furos, pode ser que as bordas sejam 
muito grossas.
• Use o polidor de acrílico Snap on smile (#PAC-M) para polir a resina dessas 
bordas, suavizando o apsecto occlusal.Sempre termine seus ajustes com o 
polidor de acrílico Snap on smile (3PAC-F) com as escovas redondas (#RB-
11) e a pasta polidora com diamante.

• Se o professional preferir um apecto facial mais plano use o Polidor Fino 
Snap on smile (#PAC-F)  e alcance o aspecto facial desejado

• Finalize sempre os ajustes com o polidor de acrílico Snap on smile (#PAC-F) 
para um acabamento liso e a pasta com diamantes para o proporcionar  o 
alto brillho do aparelho.

Ajustes Oclusais

Aspectos Facias fi nais


