
Melhores Práticas de Snap-On Smile
Alinhamento — Perfeição não é sempre o melhor. É importante discutir considerações relevantes com o paciente para garantir que o design final do sorriso 
atenda às suas expectativas. Sempre estar ciente do resultado final e do tamanho dos dentes. Corrigindo alinhamento, especialmente em dentes anteriores, 
e usando o dente mais proeminente como guia pode, por vezes, aumentar muito a espessura do aparelho. Demasiada espessura pode conduzir a um caso 
de rejeição. Tente seguir e trabalhar dentro dos limites da natureza e dentição natural do paciente, quando possível. O laboratório tem que adicionar mínima 
espessura e comprimento para todos os dentes, a menos que o paciente tenha dentes subdimensionados.

Exemplo de caso: Alinhamento Lingual - geralmente, você não deseja corrigir. O preenchimento do alinhamento lingual, adicionando-se espessura pode 
afetar a fala e tem pouco benefício a menos que nós estejamos corrigindo um espaço de acúmulo de alimentos. Como regra geral, manter lingual o mais 
fino possível.

Oclusão Cêntrica Anterior  — Há importantes considerações oclusais no planejamento do caso que irão impactar o paciente até o resultado final. Deixar 
uma mordida aberta anterior é muitas vezes a melhor escolha, mas ter uma compreensão clara do processo do aparelho Snap-On Smile irá ajudá-lo a 
desenvolver um plano de tratamento. Com mordida aberta, 1,0 mm adicionado à oclusão posterior equivale a cerca de uma mordida aberta anterior de 2,5 
mm. Um mínimo de 0,5 mm é necessário para cobrir a superfície oclusal posterior. Em quase todos os casos, estamos aumentando a Dimensão Vertical de 
Oclusão (DVO) dos pacientes. O entendimento de “causa e efeito” de aumento da DVO do paciente é fundamental. Oclusão anterior, comprimento, largura e 
espessura dos dentes anteriores são todos afetados de alguma forma quando aumentamos a DVO. Muitas vezes, deixando uma pequena mordida aberta/
contato anterior é melhor tolerada do que o aumento da largura dos dentes inferiores ou aumentando volume lingual dos dentes superiores. O Snap-On 
Smile Brasil pode esclarecer quaisquer dúvidas ou preocupações que possa ter sobre este assunto.

Retenção de Dente Natural  — Snap-On Smile depende da retenção do dente natural. Dentições desgastadas tais como: bruxismo grave, muitas vezes 
não possui recortes adequados. A altura mínima de 4 mm e, pelo menos, um dente de retenção posterior do lado direito e do lado esquerdo, bem como 
um dente de retenção anterior são necessários (efeito tripé). A falta de retenção pode ser abordada através da adição de compósito e criação de retenção.

Resumo

Evite adivinhar ou assumir casos complexos sem suporte. Procure trabalhar com a Snap-On Smile Brasil e tire proveito de nossa equipe de comunicação 
e consultoria digital. O Laboratório pode tirar uma foto digital e encaminhar imagens por e-mail na fase de projeto, ou qualquer fase da produção. Esta é 
uma ferramenta extremamente valiosa. Casos complexos muitas vezes têm de ser projetados, revistos e modificados, como o laboratório e dentista assim 
acharem melhor. Isso irá garantir que o laboratório, o paciente e o dentista estão todos na mesma linha de pensamento. 

Snap-On Smile Garantia Limitada

O Snap-On Smile garante por um período de um (1) ano a partir 
da data em que o aparelho é recebido no consultório odontológi-
co, que o aparelho estará livre de defeitos nos materiais e mão-
de-obra. Em caso de um defeito de material ou mão-de-obra, os 
recursos exclusivos são limitados ao aparelho coberto por esta 
garantia e estão listados abaixo.

Por favor, inspecionar o produto e para os primeiros 30 dias, se 
você descobrir que o RX, ou uma revisão aprovada do seu RX, 
onde as mudanças feitas por você, um representante de escritório 
e laboratório, não foram seguidos, o laboratório irá reparar ou 
refazer o seu aparelho sem afetar a garantia. Após 90 dias, haverá 
uma taxa de manuseio de $ ___ para todas as reclamações de 
garantia.

Após 30 dias, a Snap-On Smile irá, por sua opção, reparar ou 
substituir o aparelho Snap-On Smile que apresentar defeito de 
material ou de mão-de-obra apesar da adesão às instruções 
de prescrição originais. A obrigação de garantia da Snap-On 
Smile é limitada a uma substituição de uma só vez do aparelho, 
e a Snap-On Smile não oferece nenhuma garantia, expressa ou 

Garantia
implícita, com relação ao arco de substituição. A Snap-On Smile 
não irá reparar ou substituir coroas ou pontes existentes, nem 
cobrir todas as taxas odontológicas associadas com o reparo e 
substituição do aparelho Snap-On Smile.

Esta Garantia Limitada cobre apenas defeitos de materiais e 
mão de obra para aparelhos originais Snap-On Smile, e não 
cobre a quebra ou perda durante o uso normal do consumidor. 
Ele não cobre danos causados por acidentes, abuso, instalação 
inadequada, insuficiência de estruturas de suporte dos dentes 
ou tecidos, ajustes inadequados, bruxismo, ou higiene dental 
inadequada. Se o Snap-On Smile questionar sobre algum dado, 
margem, modelo, ou moldagem e o cliente pedir para prosse-
guir, o aparelho será feito sem qualquer garantia.

Para obter cobertura da garantia, por favor devolva todos os 
modelos de trabalho, impressões anteriores e original do pro-
duto para avaliação. Se uma discrepância surgir, você poderá 
estar sujeito a taxas adicionais. Se o produto original não for 
devolvido, um depósito será cobrado até que o produto seja 
devolvido.

Seus direitos sob a lei do país:

Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e você 
também pode ter outros direitos que variam de país 
para país. Alguns países não permitem a exclusão ou 
limitação de consequentes danos, portanto a limitação 
ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Além 
disso, alguns países não permitem limitações na 
duração de uma garantia implícita, portanto a limitação 
acima pode não se aplicar a você.

Indicações Clínicas
Esteticamente substituir parcialmente (idealiza todo o arco apenas substituindo dentes perdidos - todo o jogo dentes com a mesma cor - todos os dentes 
harmonizados sem grampos aparentes)

Implante Provisório (Snap-It)

Aprimoramento do Sorriso (alinha melhor os dentes, ilumina e clareia, e pode fechar espaços desagradáveis)

Sorriso Interino - serve como um “teste do sorriso” para o paciente como transição até um tratamento mais permanente

A ferramenta de diagnóstico (aumento da DVO)

Pacientes com saúde geral comprometida

Os pacientes que não podem pagar extensos planos de tratamento e que precisam de ajuda

Indicações Emocionais
Muitos pacientes Snap-On Smile desesperadamente precisam e querem uma aparência melhor. É importante ter em mente que Snap-On Smile preenche as 
necessidades emocionais de muitos pacientes e seu desejo de experimentar o que seria olhar e sentir um sorriso bonito. Abaixo são apenas alguns exem-
plos dessas necessidades expressas ao Snap-On Smile.

“Eu só quero ficar bonita para o meu casamento.”

“Estou cansado de pessoas reparando quando eu sorrio, por isso eu não o faço.”

“Eu estou envergonhado; Eu tenho uma reunião de família chegando.”

“Eu farei um retrato de família em que eu quero sair melhor.”

“Eu odeio a aparência do meu sorriso.”

Infelizmente, muitos pacientes deixam consultórios odontológicos todos os dias sem esperança devido ao fato de que os planos de tratamento apresenta-
dos serem demasiados caros ou extensos. Juntos podemos ajudar esses pacientes a ganhar alguma confiança e mudar sua visão sobre a vida com Snap-
On Smile.

“Eu pensei que nunca iria experimentar um sorriso bonito.”

“Eu preciso encontrar um trabalho e eu sei que o meu sorriso diminui minhas 
chances de conseguir um.”

“Eu pensei que eu estava destinado a ter um sorriso feio para o resto da minha vida.”

“Meu neto costumava fazer ruídos de monstro quando eu sorria.”
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