
Snap On Smile é uma solução acessível, não invasiva, completamente reversível e 
sem dor que pode facilmente devolver um belo sorriso aos seus pacientes.

Snap On Smile é uma excelente opção para correção de diastemas, dentes desali-
nhados, manchados ou ainda dentes faltantes. Snap On Smile é a escolha perfeita 
para os pacientes que procuram uma alternativa confortável para próteses        
parciais e que desejam “um sorriso renovado” sem as despesas e desconforto de 
procedimentos odontológicos complexos  e invasivos.

Indicação estética após a colocação de implantes. 
A proteção perfeita para os locais de colocação de implantes.
Quando o SNAP-IT é utilizado como parte de uma restauração do implante, assegura-se 
simultaneamente ao paciente: um substituto temporário funcional e a estética, uma pro-
teção do local do implante e também uma possibilidade para se planejar financeiramen-
te ao longo do tratamento.
 - Melhora da estética durante o tratamento.
 - Um sorriso intacto, mesmo durante a cicatrização.

81% dos 31 dentistas avaliados 
afirmaram que utilizam Snap 
On Smile nos seus consultórios
Snap On Smile, é utilizado 
pelos dentistas para:

- uma restauração provisória
-  melhora estética de curto -  melhora estética de curto 
prazo
- melhora estética de longo 
prazo
 - para estabelecer diagnósitco
*Fonte Clinicians Report(Fev.2012) 
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De usuários satisfei-
tos!*
Clinicians Report*

SNAPON SMILE
E

SNAPIT
Uma solução simples e acessível
Mantenha o sorriso dos seus pacientes em todos os momentos!

ARCADA TOTAL SNAPON SMILE  6 OU MAIS ELEMENTOS

ARCADA PARCIAL SNAPIT  ATÉ 05 ELEMENTOS
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Acessível. Eficaz. Bonito.
Denitivamemente a melhor

 solução provisória

“É fácil e indolor.
Além de muito prático.”

- Amanda V., paciente

Muitos dentistas consideram as soluções provisórias como um dos aspec-
tos mais desafiadores da restauração dentária. 

Snap-On Smile não é apenas um provisório, ele também proporciona      
satisfação funcional e estética para pacientes. 

Snap-On Smile se adapta às retenções naturais dos dentes sem desgaste, 
adesivo ou cimento. 

Não há contato sobre a gengiva nem cobertura sobre o palato, o que o 
torna muito natural. 

Para os pacientes que relutam em se comprometer com tratamentos    
restauradores permanentes, Snap-On Smile irá proporcionar de novo o 
conforto para sorrir.

Sem preparação  de dentes naturais

Restabelecimento de Dimensão Vertical 

Melhora da Estética

Fase de Espera: Implantes, Facetas, etc.

VANTAGENS 
DO NOVO

FEITO NO BRASIL
Fabricados em São Paulo para maior 

agilidade e comodidade

PLANEJAMENTO
DIGITAL DE SORRISO
Para uma melhor comunicação e melhor 

resultado do SNAP ON SMILE, a DOC DIGITAL 
oferece o serviço DREAM SMILE (duas fotos + 
planejamento digital) ou você poderá enviar 

seu estudo DSD ou outro que desejar 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PERMANENTE

Assistência técnica permanente com uma 
equipe técnica treinada

WORKSHOPS,
SEMINÁRIOS ONLINE
Participe dos seminários online e confira a 
agenda em www.odibra.com para workshops

NÓS     SMART SCAN
Escaneamento intra oral, que poderá ser feito 
no seu consultório*, ou na DOC DIGITAL e que 
garante mais precisão e rapidez na entrega do 
SNAP, dispensando assim a incomoda e cara 
moldagem em silicona de adição. SMART SCAN 
ON DEMAND* (solicite valores e regiões cobertas 
para o serviço);

Assistência técnica permante com uma equipe técnica treinada.



Kit de ajuste e acabamento: Para que 
você faça no seu consultório os retoques 
de polimento, ajuste oclusal do Snap On 
Smile.

AAcessórios para seu paciente: Consulte-
-nos sobre os produtos para que seu pa-
ciente mantenha o Snap On Smile 
sempre limpo e higiênico. Solução desin-
crustante, estojo para acondicionamento, 
et

Concebemos essa tecnologia de última geração para permitir mais con-
forto ao seu paciente.
Sem ganchos para machucar, sem cobertura no palato e nenhum adesi-
vo. Simples assim.
O Snap On Smile é feito de resina acetílica. Este material é muito durável 
e tem uma ligeira exibilidade. Graças à durabilidade desse material o 
Snap On Smile dura cerca de 1-3anos ou talvez mais com o devido cuida-
do.

Sistema de retenção nos dentes naturais (sistema de clipe);

Flexível, se encaixa perfeitamente sem danos às margens gengivais;

Não mancha, não absorve os pigmentos de alimentos, bebidas e odores;

Durável, a durabilidade do Snap On Smile é de 01 a 03 anos*;

Garantia de 01 ano*;

Permite aos pacientes uma boa higiene oral;

Os exclusivos dispositivos de retenção do Snap On Smile 
são feitos sobre os dentes naturais e não requerem gan-
chos.
A elasticidade do Snap On Smile, permite que os dispo-
sitivos de retenção alcancem as alturas e contornos dos 
dentes existentes

As cores disponíveis para Snap On Smile.

Escolha entre 19 tons de cor dos dentes para garantir 
aos seus pacientes o resultado estético ideal.
Um guia de cores com as tonalidades das resinas do 
Snap On Smile foi criado para que o paciente tenha uma 
solução mais personalizada possível.

Contate-nos 
Entre em contato no 
telefone: .....ou no 
site: 
www.snapos.com.br 

Preencha 
corretamente o 
formulário

       
                 
                                             PARTIC

                                      PARTICIPE DO SNAP ON SMILE  EXPERIENCE                            
                                                            Passe uma tarde com a gente,

                                                                 conheça o NOVO Snap On Smile
                                        e ganhe um super des                                        e ganhe um super desconto em seu primeiro Snap.

                                        Acesse www.snapos.com.br e descubra como participar.

                                                                                                                                                                               *PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO

Fale conosco para 
retirar ou enviar 
seu pedido!

Peça o seu Snap On Smile:

Acessórios:

Nov
o! Denitivamente  a 

melhor solução provisória

www.snapos.com.br

Siga as etapas para pedir o Snap on Smile;

Concepção do Snap-On Smile

A sua escala de cores Snap On Smile

1. 2. 3.

www.docdigital.com.br
Escaneamento Intra-Oral


