
 
 

Passo 1: Paciente/ Dentista: Consulta e Avaliação de Sorriso
Como você gostaria de melhorar o seu sorriso?

Fechar diastema (s) Substituir dentes perdidos Alterar cor         Mudar forma         Ampliar corredor bucal Alongar Dentes  

Melhorar o alinhamento         Abrir mordida Eliminar sorriso gengival   

    

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Com base na avaliação do sorriso, o que “pode” e “não pode” ser feito com um Snap-On Smile?

Se você não tem certeza se todos os problemas do paciente podem ser resolvidos com o Snap-On Smile, ligue para seu consultor Snap-On Smile Brasil.

Passo 2 Projetando o sorriso com o paciente

1. Número dos dentes
Snap Superior  Dente: #_______ à  #_______  Snap Inferior  Dente: #_______ à  #_______  

2. Forneça o comprimento desejado dos dentes (discutir com o paciente)

  #8 ______mm     #9 ______mm     Desenhar os  Laterais  _________mm  menores que os Centrais    

          Desenhar os  Laterais  _________mm  menores que os Centrais    

 • Tome esta decisão com o seu paciente. O comprimento médio de um Central é de 10-11mm.

Tome esta decisão com o seu paciente. O comprimento médio de um Central Inferior é de 7-8mm.
  #24 ______mm     #25 ______mm   

 •              
*O Snap irá sempre acrescentar pelo menos 1mm de comprimento do que o dente natural

3. Alinhamento (discutir com o paciente se o alinhamento é um problema)

  Melhore o alinhamento  
  •  Alinhar é sempre a melhor solução para evitar dentes avantajados ou fora da arcada
  •  Ligue para o seu consultor Snap On Smile se você tiver alguma dúvida.  

  Idealize o alinhamento
  •

  Manter o alinhamento existente (Mantém a espessura e o tamanho dos dentes com o mínimo de alteração)

  Por favor ligar para discutir o caso quando recebê-lo

4. Oclusão (consulte “melhores práticas” na última página para considerações importantes)

  

    

Formulário & Avaliação para Snap-On Smile

       Sim, confirmo que o paciente tem retenções naturais em seus dentes, coroa e /ou prótese fixa para manter em posição o Snap-On Smile.
Consulte Retenção em dente natural em “Melhores Práticas Snap-On Smile”.
Outros comentários ou coisas que você gostaria de mudar em seu sorriso:

Snap-On Smile irá adicionar um mínimo de 0,5mm-0,75mm de espessura bucal e lingual e de pelo menos 0,75mm de espessura oclusal. Snap-On Smile
Brasil vende um kit Snap-On com um modelo de demonstração e aparelho projetado para mostrar aos pacientes exatamente como essa tecnologia funciona.

Este formulário de avaliação e prescrição é projetado para ajudá-lo a educar e gerenciar as expectativas do paciente. Snap-On Smile é na maioria das vezes uma 
reconstrução de uma ou duas arcadas utilizando um processo aditivo (se encaixa sobre os dentes existentes tornando-os maiores), merecendo especial atenção 
ao design. O Snap-On Smile Brasil incluiu uma página que trata somente de “melhores práticas”, com inúmeras dicas, perguntas-chave e diretrizes importantes. 
Essas melhores práticas foram criadas pelos principais dentistas e técnicos de laboratório de Snap-On Smile, e, se forem seguidas, irão comunicar detalhes 
relevantes para o Snap-On Smile Brasil e garantirão um bom resultado.

Os dentes são alinhados em relação ao dente anterior mais proeminente. Precaução: usar o dente mais proeminente como guia pode, na maioria das 
vezes, aumentar muito o volume. Reveja o dente mais proeminente e revise as consequências da espessura neste alinhamento. Um aperfeiçoamento da 
melhoria/ estética pode ser a melhor escolha.

Deixar a mordida aberta anterior em centrica -minimizando a espessura lingual dos dentes superiores e/ou inferiores anteriores em relação a espessura, 
comprimento e alargamento.

Estabelecer ou manter a oclusão centrica anterior -Isso pode fazer com que a lingual dos dentes anteriores fique volumosa, quando fazemos o Snap 
duplo (superior e inferior) os dentes anteriores inferiores podem ter que ser alargados e alongados, para manter a oclusão centrica e causar desconforto 
ao paciente

Quais os dentes o Snap irá abranger?

Dr(a) º _________________________________________________________ C.R.O /nº: ____________________________________________________________

Telefone ( _________ ) ___________________________________________ E-mail _________________________________________________________________

Paciente _______________________________________________________ Masc.            Fem              Idade _______



5. D.V.O.
    Fazer o desenho com janelas ocusais abertas, para minimizar a mordida aberta 

(Há casos limitados onde podemos deixar a janela aberta sem alterar a fragilidade da peça.) 

  Sim, aumentar a mordida ______mm na região anterior ou posterior. (faça um círculo indicando).
 
6.   Cor  – A utilização da escala de cor da Snap-On Smile é fortemente recomendada porque é feita do mesmo material que o aparelho. 

Ao usar uma escala de cor alternativa, o laboratório irá escolher o mais próximo correspondente à escala de cor da Snap-On Smile, 
mas não vai ser uma correspondência exata.

 

  Cor pré-escolhida (se tivermos que mudar a cor radicalmente poderemos ter que aumentar espessura do Snap para mascará-la)

   Cor solicitada – Escala de cor da Snap-On Smile: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S13 S14 S17 S18 S20 (por favor, circule a sua escolha)     

  Segunda opção – Escala de cor Vita: ___ (poderá não ser uma correspondência de cor exata)

7.  Forma 

    Copiar a forma dos dentes existentes,
tanto quanto possível

 

8. Margens Gengivais

  Sem alterações – siga margens de tecido existentes do paciente

   Alongar as margens gengivais no(s) dente(s) ___________________           Altura do contorno ___________________

9.
 

Números dos dentes, Extrações e Desenho do Pôntico

              

 Desenho do Pôntico (por favor, assinale um):

Quais os números dos dentes que o Snap cobre? Snap superior: Dente______ até ______ Snap inferior: Dente_______até _______
Você vai extrair quais dentes?     Exodontia:___________

Crista completa Sela   Oval

Passo 3:   Formulário do Snap-On Smile
Seção 1: Tipo de Aplicação (por favor, marque um) 

 Snap-On Smile Padrão

Snap-On Smile Parcial/ Snap-It

 (arcada completa com 6 unidades ou mais) (arcada completa com 6 unidades ou mais)

(5 unidades ou menos)

 Snap-On Smile Avançado

Avançado Arco Parcial

  

      Snap-On Smile   

Snap-On Smile Snap-On Smile Advanced 

Additional Instructions: __________________________________________________________________________________________________________________

Passo 4: Lista Check-Off (Use para melhores resultados)
Por favor, consulte o Guia de moldagem SOS (técnica/lavagem/seringa de moldagem para capturar todas as margens gengivais)

   
 

Foto de rosto inteiro com sorriso natural

Foto de rosto com vista retraída 

Registro de mordida em cêntrica (sem placa de cera, por favor)

  

  
 

   
 

 

Arcada
Total

Arcada
Total

Classe I
(Mordida Ideal)

Classe II
(Sobremordida)

Arcada
Parcial

Arcada
Parcial

 

 
 

    

  Reproduza conforme modelo de estudo anexo (check box)

 Natural   
 

 
Natural

 Funcional  
 
 

Funcional

    Consulte o guia de sorriso abaixo:    

 Hollywood    
 
 

 
Hollywood

 
Suave

   
 
 

Suave

 Sim  Não

Incluir Preview Digital

Centrais: Quadrados arredondados
Laterais: Quadrados arredondados
Cúspides: Planas (com opção de fazer 
um pouco mais curtas)

Espaço edêntulo até 22 
mm (arcada total) e até 
09mm (arcada parcial)

Espaços edêntulos com 2 
pilares maiores que 22 
mm e menores que 40 
mm (arcada total)

Apropriado para Classe III

Implantes inseridos (até 3)Corrigindo inclinações 
bucais, desalinhamentos, 
dentes muito tortos

Má oclusão, bruxismo, 
ausência de vários 
dentes, mordida cruzada

Retenção limitada: 
modelo de trabalho pode 
ser alterado para incluir 
botões de retenção

Adequado para Classe I 
(mordida ideal) ou Classe 
II (sobremordida)

Espaço edêntulo até 22 
mm (arcada total) e até 14 
mm (arcada parcial)

Se o paciente já possui um Snap-On Smile total ou parcial e está 
feliz com o projeto em geral, por favor, faça uma moldagem ou 
modelo de estudo para o laboratório como referência. Casos de região desdentada posterior - quando o paciente é 

desdentado na região posterior, por favor fornecer um bloco de 
mordida ou usar algum material de moldagem rígido para servir 
como um bloco de mordida para capturar a área desdentada em 
ambos os lados do arco

Preencha o formulário e análise do sorriso completamente

Centrais: Quadrados arredondados
Laterais: Quadrados arredondados
Cúspides: Arredondadas

Centrais: Quadrados arredondados
Laterais: Quadrados arredondados
Cúspides: Pontiagudas

Centrais: Quadrados arredondados
Laterais: Quadrados arredondados 
curtos
Cúspides: Pontiagudas
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