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1 Informações gerais 
1.1 Introdução 

Estas instruções fornecem informações sobre como usar o SureSmile Ortho – 
IDB em projetos, simulações e pedidos de bandejas IDB para colagem indireta 
de braquetes labiais.  

1.2 SureSmile Ortho – IDB (Indirect Bonding Tray – 
Bandeja IDB) 

O software SureSmile Ortho – IDB permite que o usuário planeje, prescreva e 
encomende bandejas IDB para colagem indireta. Ele inclui diversos recursos 
para auxiliar o diagnóstico, o planejamento e o projeto de aparelhos para 
tratamentos ortodônticos. Além disso, o software SureSmile Ortho – IDB 
funciona como um sistema de gestão de pedidos para todos os serviços e 
produção de aparelhos do SureSmile Digital Lab (DL – Laboratório Digital). O 
software SureSmile Ortho - IDB contém funcionalidades para auxiliar o 
rastreamento de pedidos e envios. Outros recursos ajudam a acompanhar o 
paciente durante o tratamento com o SureSmile Ortho. 

1.3 Indicações de uso/uso pretendido 
O SureSmile Ortho – IDB é utilizado para fornecer uma solução completa de 
cuidados ortodônticos para ortodontistas com uma tecnologia de aquisição e 
visualização de imagens que agrega valor ao longo de todo o ciclo de 
tratamento, incluindo coleta de registros, planejamento de tratamento, 
monitoramento de cuidados e comunicação com o paciente. 

O objetivo do tratamento é, então, aplicado para projetar um sistema de 
aparelho personalizado, prescrito pelo ortodontista e específico para as 
necessidades de cada paciente. O resultado é uma solução de cuidados 
abrangente que aborda vários problemas que os ortodontistas enfrentam com 
o atendimento aos pacientes. 

1.4 Características de desempenho e benefícios clínicos 
O software SureSmile Ortho – IDB é usado para fornecer uma solução 
completa de cuidados ortodônticos para dentistas. Especificamente, o 
software tem as seguintes características de desempenho: coleta de registros, 
planejamento de tratamento, projeto do aparelho, monitoramento do 
atendimento (acompanhamento do progresso do paciente ao longo do 
tratamento) e comunicação com o paciente (ferramentas para mostrar ao 
paciente como funcionam os produtos ortodônticos). 

Os benefícios clínicos de utilizar o software SureSmile Ortho– IDB em 
tratamentos ortodônticos podem incluir melhora geral da saúde dental e 
correção da má oclusão. 
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1.5 Advertências 
• Relate incidentes graves ocorridos como resultado de problemas no 

software ao fabricante do dispositivo e à Autoridade competente ou 
outra agência reguladora aplicável. 

• Proteja seu computador de vírus e outras ameaças que possam 
comprometer as informações dos pacientes. Cumpra as diretrizes para a 
gestão segura de sistemas de informação de dispositivos médicos. 

• O software é uma ferramenta de simulação do movimento dos dentes e 
de planejamento do tratamento. Os resultados clínicos podem variar. 

• Precauções, Contraindicações e Efeitos Adversos não aplicável. 

1.6 Requisitos de hardware e software 
O SureSmile tem os seguintes requisitos recomendados e mínimos para seus 
três componentes:  

• Software SureSmile Ortho (um aplicativo Web) 

• Software SureScan (instalado localmente) 

• Software Image Composer (instalado localmente) 

O SureScan e o Image Composer são instalados juntos, conforme necessário, 
em um ou mais computadores no seu consultório que tenham o sistema 
operacional Windows. O SureSmile pode não funcionar corretamente se o seu 
sistema não atender aos seguintes requisitos mínimos: 

Componente Recomendado Mínimo 

Sistema operacional Windows 10 Professional 
Mac OS X 10.15 

Windows 8 Professional 
Mac OS X 10.11 

Computador/Processador Intel Core i5 Intel Core i3 

Computador/memória 
(RAM) 8 GB 4 GB 

Resolução de vídeo 
(monitor) Full HD (1920 x 1080) 1440 x 900 

Navegador 

Chrome (atual)  
Firefox (lançamento oficial atual)  
Safari 9.1 ou posterior (somente 
no Mac OS X) 

Chrome (atual) 
Firefox (atual) 
Safari 9.1 ou posterior 
(somente no Mac OS X) 

Placa de vídeo 

NVIDIA Quadro FX 580 
(computador)  
NVIDIA Quadro FX 1000M 
(notebook)  
Intel HD Graphics 6000 

NVIDIA Quadro  
Intel HD Graphics 5000 

Velocidade da conexão de 
internet 

25 Mb/s download; 5 Mb/s 
upload 5 Mb/s download e upload 
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1.6.1 Requisitos adicionais 
Há requisitos adicionais para computadores que executam o SureScan e o 
Image Composer: 

Componente Requisitos 

Portas de rede As portas 991 e 8000-8999 devem ser capazes de 
atravessar a rede do consultório até a Internet para 
permitir que o SureScan, o Image Composer e o File 
Catalyst se comuniquem com a nuvem. Isso é 
necessário para permitir a transferência de imagens e 
dados de verificação, incluindo arquivos .STL e dados 
de verificação CBCT. A abertura dessas portas não 
deve violar os protocolos de segurança de rede do seu 
consultório. 

Java Java 7.0 ou posterior 

Download gratuito: http://www.java.com 

Componentes do 
Microsoft .NET 
Framework 

Microsoft .NET Framework 4.5 

Download gratuito: http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=17851 

Observação para usuários do Apple Mac: Não há compatibilidade de uso do SureScan no Mac 
OS X ou em um ambiente Windows virtualizado. Somente os computadores que executam o 
Windows de modo nativo devem ser utilizados. 

1.7 Objetivos 
Essas instruções mostrarão a você como: 

• Fazer login no SureSmile Ortho 

• Completar um pedido de pacote de caso de IDB 

• Desenhar e encomendar bandejas IDB 

  

http://www.java.com/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851
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2 Fazer login no SureSmile Ortho 
Para acessar o SureSmile Ortho, é preciso fazer login com seu endereço de e-
mail e senha. 

Etapas: 

1. Abra seu navegador da internet e digite https://login.suresmile.com na 
barra de endereço. 

2. Digite seu endereço de e-mail e senha.  

3. Clique em Login. 

 

  

https://login.suresmile.com/
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3 Iniciar um novo paciente 
Na página Clinic Overview (Visão geral da clínica), clique em New Patient 
(Novo paciente).  

 
Digite o nome e o sobrenome do paciente, a data de nascimento e selecione o 
ortodontista. O membro da equipe é opcional. Clique em Next (Avançar). 
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3.1 Selecionar tipo de pacote 
Após inserir um novo paciente, é possível selecionar um tipo de pacote. 
Selecione a opção IDB. 

Observação: É necessário pagar uma taxa de treinamento para habilitar o pacote IDB Trays 
(Bandejas IDB). Se você ainda não pagou a taxa de treinamento de IDB, você será direcionado à 
página de pagamento para comprar o treinamento de IDB.  

 

3.2 Carregar dados do scan 
Selecione Choose files to upload (Escolher arquivos para carregar) ou arraste 
e solte os arquivos de dados do escaneamento no ícone. Se você planeja incluir 
um scan de CBCT para pedir um modelo premium, marque a caixa de seleção 
para CBCT premium option ($) (Opção CBCT premium ($)). Se você marcar a 
caixa de seleção, o sistema solicitará que você carregue os arquivos do scan de 
CBCT após o pedido ser feito.  
Clique em Next (Avançar). 
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3.3 Carregar imagens 
Selecione Choose files to upload (Escolher arquivos para carregar) ou arraste 
e solte os arquivos de imagem no ícone.  
Clique em Next (Avançar).  

Observação: fotos e radiografias são opcionais para o pacote de caso IDB. 

  

3.4 Exame odontológico 
Se algum dente estiver ausente do scan, ele precisará ser marcado como 
ausente no exame odontológico. Selecione as caixas de dente individuais para 
marcá-los como ausentes ou use os botões de atalho abaixo do gráfico de 
dentes para marcar vários dentes de uma só vez. Também é possível deixar 
observações para o Digital Lab na caixa Modeling Notes (Notas de 
modelagem), se necessário. Clique em Next (Avançar). 
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3.5 Prescrição de bráquete 
Opcional: Selecione o conjunto de bráquetes e o conjunto de altura do 
bráquete. Se preferir não selecionar agora, você terá a opção de selecioná-los 
ao desenhar as bandejas IDB. Clique em Next (Avançar). 

 

3.6 Confirmação 
Clique em Place Order (Fazer pedido). Se você estiver enviando apenas 
arquivos STL, seu pedido terá sido finalizado. O Digital Lab processará seu 
pedido e o devolverá para revisão no prazo de 2 dias úteis nos EUA. 
Se você estiver enviando um scan de CBCT juntamente com seus arquivos STL, 
o scan de CBCT será carregado em seguida. 
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3.7 Carregar arquivos do scan de CBCT (opcional) 
Se você tiver selecionado CBCT premium option ($) (Opção CBCT premium 
($)), você deverá carregar seu escaneamento de CBCT via SureScan. Se você 
já tiver o software SureScan instalado no computador em que está 
trabalhando, clique no botão SureScan para abri-lo. Se você não tiver o 
SureScan em seu computador e quiser baixá-lo e instalá-lo, clique no link 
(Download SureScan) ([Baixar SureScan]). 
Como alternativa, é possível abrir o SureScan em um computador diferente e 
abrir o paciente para carregar o scan de CBCT. Será preciso usar o 
computador onde os arquivos do scan de CBCT estão localizados.  

Observação: O SureScan pode ser usado somente no Windows. Não é possível usar o SureScan 
no Mac. 

 
Se você optar por baixar o SureScan, ao clicar no link (Download SureScan) 
([Baixar SureScan]), a Central de ajuda do SureSmile Ortho será aberta. Clique 
em Install surescan/Image Composer (Instalar SureScan/Image Composer) 
em Software Downloads (Downloads de software). Também é possível clicar 
em Installation Instructions (Instruções de instalação) sob o link de instalação 
para obter instruções sobre como baixar o SureScan. 

 
Assim que o SureScan estiver instalado, é preciso fazer login usando suas 
credenciais de login do SureSmile Ortho. Depois de fazer o login, os dados do 
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paciente devem ser abertos. Se os dados do paciente não forem abertos, 
localize o paciente na lista de tarefas e clique duas vezes em seu nome para 
abrir. Clique no botão Select CBCT scan data folder… (Selecionar pasta de 
dados da varredura de CBCT...) e localize os arquivos da escaneamento de 
CBCT. Depois que os arquivos tiverem sido carregados, clique em Finish Scan 
(Finalizar escaneamento). 

 
Assim que os dados de CBCT tiverem sido enviados, o SureSmile começará a 
transferir os dados ao Digital Lab. Devido ao grande tamanho dos arquivos, 
esse processo pode demorar, dependendo da velocidade de sua conexão à 
internet. Não desligue o computador ou permita que ele entre no modo 
“repouso” por pelo menos 3 horas após o envio, para que todos os dados 
sejam transferidos. Se isso for feito no final do dia, pode-se deixar o 
computador ligado durante a noite. 

Se quiser verificar o estado da transferência, clique com o botão direito do 
mouse no ícone verde SureScan na barra de tarefas no canto inferior direito da 
tela e selecione Show. (Mostrar). Uma janela será exibida, onde você verá o 
número de arquivos esperando para serem carregados. Quando a janela estiver 
vazia, todos os dados de CBCT terão sido transferidos, e será seguro desligar 
seu computador. 
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4 Como encontrar e concluir tarefas 
A página Tasks (Tarefas) lista as ações necessárias pelo consultório para 
continuar a conduzir esses pacientes durante o tratamento SureSmile Ortho. 
Há três categorias gerais de tarefas: 

• Pedidos incompletos, com problemas de processamento ou que estão 
prontos para revisão 

• Marcos da linha do tempo vencidos ou atrasados 

• Atividades vencidas ou atrasadas 

 

4.1 Tarefas de classificação e filtragem 
Para classificar e filtrar tarefas, selecione nos botões do menu no canto 
superior direito da página: 

 
A tabela a seguir lista cada menu com suas opções de classificação e filtragem 
na guia Tasks (Tarefas). Ao fazer qualquer seleção no menu, a página muda 
para restringir os itens mostrados. Se você sair e voltar para essa página, suas 
seleções ainda estarão em vigor. 
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Menu (Menu) Options (Opções) 

Sort by ... 
(Classificar por 
...) 

Task (Tarefa) (padrão) 

Due Date (Prazo) (Os prazos são gerados de acordo com as configurações da linha do 
tempo que podem ser gerenciadas em Preferences [Preferências] na guia Treatment 
[Tratamento] 

Flag (Alerta) (Os alertas são um método opcional para sinalizar registros de pacientes por 
cor para indicar atenção especial para aquele paciente.) 

Patient ID (ID do paciente) (Cada paciente recebe um ID de paciente de 4 dígitos pelo 
sistema no formato letra, número, letra, número) 

Show ... (Mostrar 
...) Tasks 
(Tarefas) 

All Types (Todos os tipos) mostra todas as tarefas. (padrão) 

Provide Information (Fornecer informações) mostra os itens em espera, rejeitados e 
aqueles que precisam de informações adicionais. O filtro mostra essas tarefas: Resolve Hold 
(Resolver retenção), Provide Information (Fornecer informações). (Exemplo: o técnico 
precisa de mais informações para processar a configuração.) 

Review Order (Revisar pedido) mostra os itens que precisam de revisão. O filtro mostra 
essas tarefas: Review Order (Revisar pedido) e Review Changes (Revisar alterações). 
(Exemplo: a configuração e a preparação em estágios, assim que o Digital Lab tiver 
processado o caso.) 

Submit Order (Enviar pedido) mostra os itens a serem enviados. Este filtro mostra apenas 
as tarefas Submit Order (Enviar pedido). (Exemplo: se você iniciar um pedido, mas não o 
concluir, ele será exibido como uma tarefa Submit Order [Enviar pedido].) 

Create Order (Criar pedido) mostra os itens que devem ser iniciados de acordo com a data 
da linha do tempo. Esse filtro mostra tarefas como Scan & Order therapeutic model 
(Escanear e pedir modelo terapêutico) e Order Setup (Pedir configuração). 

Reminder (Lembrete) mostra todos os pacientes com ações atrasadas exigidas pela clínica. 
O filtro mostra essas tarefas: Provide treatment card (Fornecer cartão de tratamento), 
Review setup & staged models (Revisar configuração e modelos estagiados, Design and 
order trays (Desenhar e pedir bandejas), Create & order staged models (Criar e pedir 
modelos estagiados) e Analyze records (Analisar registros). 

Tasks for ... 
(Tarefas para ...) 

Currently logged in user (Usuário atualmente conectado) * (padrão) 

All Doctors (Todos os médicos) (seguido pelo nome de login de cada médico) 

All Staff (Toda a equipe) (seguido pelo nome de login de cada membro da equipe) 

All (Todos) 

* Se o usuário atualmente conectado não tiver pacientes atribuídos, todos os pacientes 
serão exibidos. 

Show ... (Mostrar 
...) Tasks 
(Tarefas) 

Active (Ativo) (padrão) 

Expired (Expirado) 

Deferred (Diferido) 

Completed (Concluído) 

All (Todos) 
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4.2 Sorting & Filtering Patients (Classificação e filtragem 
de pacientes) 

Para classificar e filtrar tarefas, selecione nos botões do menu no canto 
superior direito da página: 

 
Os menus e as opções nesta guia são apresentados na tabela a seguir. 

Menu (Menu) Options (Opções) 

Sort by ... 
(Classificar por ...) 

Modification Date (Data de modificação) (padrão) 

Patient ID (ID do paciente) (Cada paciente recebe um ID de paciente de 4 
dígitos pelo sistema no formato letra, número, letra, número) 

Flag (Alerta) (Os alertas são um método opcional para sinalizar registros de 
pacientes por cor para indicar atenção especial para aquele paciente.) 

Patients for ... 
(Pacientes para ...) 

Currently logged in user (Usuário atualmente conectado) * (padrão) 

All Doctors (Todos os médicos) (seguido pelo nome de login de cada 
médico) 

All Staff (Toda a equipe) (seguido pelo nome de login de cada membro da 
equipe) 

All (Todos) 

* Se o usuário atualmente conectado não tiver pacientes atribuídos, todos os 
pacientes serão exibidos. 

Show ... (Mostrar ...) 
Patients (Pacientes) 

Active (Ativo) (padrão) 

Finished (Concluído) 

Quit (Abandonado) 

Transferred (Transferido) 

Cancelled (Cancelado) 

MD (Marcado para exclusão) 

Demo (Demonstração) 

All (Todos) 
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4.2.1 Filtrar por ID ou nome do paciente 
Se você estiver procurando um paciente específico, o sistema pressupõe que 
deseja ver as tarefas desse paciente, independentemente do membro da 
equipe atribuído ou do tipo de tarefa. Portanto, digitar o nome ou ID do 
paciente na caixa de pesquisa substituirá os filtros “Tasks for…” (Tarefas para…) 
e “Show Tasks” (Mostrar tarefas).  

OBSERVAÇÃO: O sistema não faz essa suposição para os usuários médicos. Por exemplo, se o 
Dr. A inserir um ID de paciente para um registro atribuído ao Dr. B e o Dr. A estiver filtrando com 
seu nome de usuário, o registro não será encontrado. Em vez disso, o Dr. A deve mudar o filtro 
para “Tasks for All Doctors” (Tarefas para todos os médicos) ou filtrar com o nome de usuário do 
Dr. B para encontrar o paciente do outro médico.   

Para restringir a lista, digite o ID do paciente ou as primeiras 3 letras do nome 
ou sobrenome do paciente na caixa de pesquisa e pressione Enter. 
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5 Desenhar e pedir bandejas IDB 
Assim que o modelo digital tiver sido processado, será possível desenhar e 
pedir bandejas IDB. Você receberá um e-mail para a tarefa Design and order 
trays (Desenhar e pedir bandejas) contendo um link que direciona você 
diretamente para o espaço de trabalho de planejamento de tratamento, onde 
você desenhará e pedirá bandejas IDB na simulação de bandeja IDB. 

Como alternativa, também é possível encontrar a tarefa em sua lista de tarefas. 

 

5.1 Selecionar o conjunto de bráquetes e atribuir o 
conjunto de altura do bráquete 

Se você não selecionou o conjunto de bráquetes e o conjunto de altura do 
bráquete ao pedir o caso, será solicitado que você selecione o conjunto de 
bráquetes e o conjunto de altura do bráquete ao iniciar a simulação da bandeja 
IDB. 

1. No menu Select Bracket Set (Selecionar conjunto de bráquetes), 
selecione um conjunto de bráquetes compatível com o SureSmile para 
ser usado com as bandejas IDB. 

2. No menu Select Bracket Height Set (Selecionar conjunto de altura do 
bráquete), selecione um dos conjuntos de altura de bráquete 
predefinidos.  Também é possível modificar posteriormente as alturas de 
bráquete no modelo. 

Na opção Jig Height (Altura do gabarito), o SureSmile mede a altura do 
bráquete do meio da canaleta do bráquete para: 

• bordas incisais para incisivos centrais e laterais 

• cúspide bucal para caninos e pré-molares 

• cúspide bucal mais proeminente para dentes posteriores 

Na opção FA (facial axis) Point (Ponto do eixo facial), o sistema desenha linhas 
verticais e horizontais com base nos eixos para fornecer uma referência para a 
colocação do bráquete. O ponto do eixo facial é o ponto que separa a metade 
gengival da coroa clínica da metade oclusal. É possível ajustar a posição das 
linhas conforme necessário, e a posição do bráquete será ajustada 
automaticamente se o conjunto de altura do bráquete selecionado for baseado 
em pontos EF em vez de alturas de bráquete. 

3. Selecione um conjunto de altura do bráquete para Upper (Superior) e 
depois para Lower (Inferior). Também é possível modificar 
posteriormente as alturas de bráquete no modelo. 
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4. Clique em OK. Uma barra de progresso é exibida enquanto o sistema 

cria a simulação  da Bandeja IDB. 

 

5.2 Seguir lista de verificação para desenhar e pedir 
bandejas IDB 

O espaço de trabalho IDB é aberto com sua própria lista de verificação e 
ícones na paleta Guide Tools (Ferramentas guia). 
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5.2.1 Confirmar colocação do bráquete 
Vá para a primeira etapa da lista de verificação de IDB: Confirm Bracket 
Placement (Confirmar colocação do bráquete). Reserve um momento para 
revisar a colocação do bráquete em cada dente. Ajuste os bráquetes conforme 
necessário clicando no bráquete na janela principal para ativar os controles de 
navegação do bráquete e, em seguida, clique nas setas na caixa delimitadora 
para ajustar a localização do bráquete. Nas simulações de IDB, os bráquetes 
mantêm um contato de três pontos com os dentes. 

 
Também é possível ajustar as posições dos bráquetes usando as células na 
guia Bracket Placement (Colocação do bráquete). Para inserir um valor de 
deslocamento, siga estas etapas: 

a. Localize a célula na coluna do dente com o bráquete a ser movido e a 
linha correspondente ao movimento desejado. 

b. Clique duas vezes na célula para realçar o valor e, em seguida, digite um 
novo valor em incrementos de 0,1 mm ou 1 grau. Insira um sinal negativo 
na frente do número, se apropriado. 

 OU 

Clique na célula e use as setas para cima e para baixo para alterar o 
valor. 
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Para aplicar um valor de deslocamento a várias células: 

a. Localize a primeira célula com o valor a ser alterado. 

b. Clique na célula para realçar. 

c. Pressione e mantenha pressionada a tecla Shift e clique em outra célula. 
Por exemplo, selecione outra célula na mesma linha para obter o mesmo 
movimento para vários dentes. 

d. Na caixa de diálogo Edit Selection (Editar seleção) abaixo do gráfico, 
digite um novo valor. 
OU 
Clique nas pequenas setas para cima e para baixo (primeiro conjunto) 
para alterar para o número necessário. 

e. Clique no botão igual para aplicar o valor digitado às células realçadas. 
OU 
Clique na seta grande para cima (segundo conjunto) para aumentar o 
valor digitado em cada uma das células realçadas. 
OU 
Clique na seta grande para baixo para diminuir o valor digitado em cada 
uma das células realçadas. 

 
Etapas opcionais:  

Clique na caixa de seleção Auto Adjust View (Visualização com ajuste 
automático) de modo que, ao clicar em uma célula na tabela, o modelo 3D seja 
reorientado automaticamente para que o dente selecionado esteja no centro 
da tela na visualização correta. 
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Em Vertical Reference (Referência vertical), escolha Jig Height (Altura do 
gabarito) para mostrar a altura do bráquete em milímetros ou escolha FA Point 
(Ponto EF) para mostrar a posição da altura do bráquete em relação ao ponto 
do eixo facial. 

 

• Clique no ícone Toggle (Alternar)  para visualizar a simulação de fio 
reto (modelo ativo) para posicionar os bráquetes para alcançar as metas 
de tratamento.  
Observação: Não há a guia Displacements (Deslocamentos), pois a 
simulação de fio reto é uma estimativa apenas para fins de visualização. 

• Certifique-se que os bráquetes não atinjam a gengiva ou interfiram em 
outros bráquetes ou dentes. 

Como ajustar os pontos EF: 

1. Clique no menu Guide Tools (Ferramentas guia) e clique na ferramenta 
FA System (Sistema EF) para exibir os pontos EF nos dentes na janela 3D. 

2. Na janela 3D, clique e arraste os pontos EF/linhas de orientação 
conforme necessário. Depois de mover o ponto EF, o bráquete se 
encaixa automaticamente na nova posição de ponto EF. 

3. Faça pequenos ajustes para ajustar as posições do bráquete conforme 
necessário. 

 
Opcional: Coordenar arcos e verificar interferências 
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Clique na segunda etapa da lista de verificação Optional: Coordinate Arches & 
Check Interferences (Opcional: coordenar arcos e verificar interferências) para 
ajudar a identificar possíveis interferências interarcos e determinar se são 
necessárias mecânicas de tratamento. Clicar nesta etapa exibe um conjunto de 
controles na guia Brackets (Bráquetes). Esses controles permitem visualizar e 
manipular ambos as arcos para identificar possíveis interferências interarcos 
nos bráquetes ou dentes. 

 

 

 

 

 

 

  

Selecionar entre 13 
diferentes formatos 

de arco 

Clicar para restaurar 
padrão de todas as 
mudanças na 
coordenação dos 
arcos 

Corrigir relação 
Anterior/Posterior caso 
necessário após 
correção de classe 

Ajustar expansão/redução 
caso necessário 

Especificar 
Desgaste 

Interproximal 3-
3 ou 4-4 

Clicar para 
expandir/reduzir 

automaticamente o 
arco superior para 
encaixar no inferior 

Clicar para corrigir 
classe 

automaticamente para 
Classe I 
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5.2.2 Gerar bandeja superior e resolver interferências 
Clique na terceira etapa da lista de verificação Generate Upper Tray & Resolve 
Interferences (Gerar bandeja superior e resolver interferências) para gerar um 
modelo da bandeja IDB superior na janela principal. Dois ícones adicionais 
também são exibidos nas Guide Tools (Ferramentas guia): 

Bandejas IDB  e Segmentos . 

Ao criar uma simulação de bandeja IDB com interseções entre tampas de 
bandeja IDB vizinhas ou problemas com a maneira como a ranhura será 
construída, o sistema segmenta automaticamente a bandeja para você. O 
sistema cria um máximo de dois segmentos por arco. Se você precisar de mais 
de dois segmentos, você deverá segmentar o arco manualmente. Bráquetes 
com conflitos são excluídos e sombreados em amarelo como mostrado: 

 
Ao segmentar uma bandeja, o sistema perguntará se você deseja adicionar 
apoios oclusais automaticamente. Esses apoios proporcionam mais 
estabilidade e aumentam a integridade estrutural da bandeja. Isso resulta em 
uma colocação mais precisa e menores taxas de nova colagem. Adicione os 
apoios oclusais conforme necessário enquanto estiver gerando cada bandeja. 
Quando a caixa de diálogo IDB Tray Segments (Segmentos da bandeja IDB) 
abrir, clique nos dentes não colados ou excluídos para os quais deseja 
adicionar apoios oclusais. Expanda a legenda na parte inferior da caixa de 
diálogo para ajudá-lo até se familiarizar com os símbolos. 
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5.2.3 Gerar bandeja inferior e resolver interferências 
Abra a quarta etapa da lista de verificação Generate Lower Tray & Resolve 
Interferences. (Gerar bandeja inferior e resolver interferências). Siga as 
mesmas instruções para o arco superior. 

Observação: Você deve resolver todos os conflitos da bandeja antes que o botão Order Trays 
(Pedir bandejas) fique ativo na guia Order (Pedido). 

5.2.4 Pedir bandejas 
A quinta e última etapa da lista de verificação, Order Trays (Pedir bandejas), 
serve para realizar uma revisão final antes de fazer o pedido. É recomendado 
clicar nos ícones do menu Guide Tools (Ferramentas guia) e revisar 
cuidadosamente as bandejas uma última vez antes de fazer o pedido. Ao 
escolher esta etapa, será exibida a guia Order (Pedido) e também outro ícone 

de menu: Toggle Upper/Lower Arch (Alternar arco superior/inferior) . 
Clique para alternar entre as visualizações dos arcos.  

Após concluir sua revisão, siga estas etapas para fazer o pedido:  

1. Você tem duas opções – pedir bandejas do SureSmile ou exportar os 
arquivos digitais para imprimir suas próprias bandejas IDB no seu 
consultório ou laboratório local. Para pedir bandejas do SureSmile, clique 
no botão Order Trays (Pedir bandejas). É exibida uma mensagem de 
confirmação.  

2. Clique em OK para concluir o pedido e ir para as opções de pagamento. 
Após a realização do pagamento, a simulação de bandeja IDB é colocada 
no estado Ordered (Pedido realizado) e se torna somente leitura. É 
exibida a mensagem de confirmação Order Submitted (Pedido enviado). 

Consulte a legenda 
para obter ajuda 

Clique na parte inferior 
do dente na tabela de 
dentes para adicionar 
apoio(s) oclusal(is) 

Apoios oclusais 
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3. Clique em OK para confirmar que o pedido foi criado com sucesso e 
enviado ao SureSmile para processamento.  

OU 

4. Para exportar os arquivos digitais, clique em Export Trays ($) (Exportar 
bandejas ($)). Uma caixa de diálogo é exibida. 

5. Escolha a maxila e/ou a mandíbula e clique em OK para concluir o 
pedido e continuar com as opções de pagamento. Após a realização do 
pagamento, a simulação de bandeja IDB é colocada no estado Ordered 
(Pedido realizado) e se torna somente leitura.  

 

5.3 Copiar uma simulação de bandeja IDB 
Use o botão Copy (Copiar) na guia Order (Pedido) para criar uma cópia das 
simulações de bandeja superior e inferior. Essa função é útil se você precisar de 
mais de quatro segmentos de bandeja. 
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5.4 Remover um pedido de bandeja IDB 
O botão Remove Order (Remover pedido) na guia Order (Pedido) só está 
disponível antes de enviar um pedido. Clique no botão Remove Order 
(Remover pedido) para remover a simulação da bandeja IDB, fechar o espaço 
de trabalho de IDB e retornar para Patient Overview (Visão geral do paciente). 

 

5.5 Adicionar um novo conjunto de bráquetes 
1. Clique no ícone à esquerda da caixa de pesquisa Patient ID (ID do 

paciente) e clique em Preferences (Preferências).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Selecione a guia Bracket Sets (Conjuntos de bráquetes) e clique em 
New... (Novo...) 
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3. Nomeie seu novo conjunto de bráquetes ao lado de Bracket Set Name. 
(Nome do conjunto de bráquetes). 

4. Clique em Assign Bracket (Atribuir bráquete) para escolher os 
bráquetes para cada dente.  

5. Clique em Save (Salvar) quando terminar. 

 

5.6 Adicionar um novo conjunto de altura de bráquete 
1. Clique no ícone à esquerda da caixa de pesquisa Patient ID (ID do 

paciente) e clique em Preferences. (Preferências). 

 
2. Selecione a guia Bracket Height Sets (Conjuntos de altura de bráquete) 

e clique em New… (Novo...) 

 

 

 

 

3. Nomeie seu novo conjunto de altura de bráquete, escolha uma 
referência vertical e escolha os valores para cada dente.  
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4. Opcional: marque a caixa de seleção Default (Padrão) para tornar 
padrão esse conjunto de altura de bráquete. 

5. Clique em Save (Salvar). 
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6 Recursos de aprendizagem 
Pesquise na Help Center (Central de ajuda) 
do SureSmile para: 

• Tópicos de ajuda online com  
instruções passo a passo 

• Downloads, incluindo formulários e  
documentos de referência 

• Demonstrações em vídeo dos 
recursos do software 

 

 

 

 

Para abrir Central de ajuda, clique no 

botão de ponto de interrogação  e 
selecione Help Center (Central de ajuda). 

 

 

 
Visite www.suresmileu.com para obter recursos de 
aprendizagem online,  
incluindo: 

• Webinars SureSmile arquivados 

• Gravações de apresentações de eventos 

• Materiais de aula 

 

Para abrir o SureSmileU do software 
SureSmile, clique no botão de ponto de 

interrogação  e selecione SureSmileu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suresmileu.com/
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