
Instruções de uso
Versão do software 7.6



Introdução

Estas instruções fornecem informações sobre como usar o Suresmile Aligner 

Software 00856379007085 versão 7.6 para pedir alinhadores.

O Suresmile Aligner Software permite que o usuário planeje, prescreva e 

encomende alinhadores. Ele inclui diversos recursos para auxiliar o diagnóstico, o 

planejamento e o projeto de aparelhos para tratamentos ortodônticos. Além disso, o 

Suresmile Aligner Software funciona como um sistema de gestão de pedidos para 

todos os serviços e produção de aparelhos do SureSmile Digital Lab (DL –

Laboratório Digital). O Suresmile Aligner Software contém funcionalidades para 

auxiliar o rastreamento de pedidos e envios. Outros recursos ajudam a acompanhar 

o paciente durante o tratamento com o SureSmile Aligner.



Indicações de uso/uso pretendido

O Suresmile Aligner Software 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.



Características de desempenho e benefícios clínicos

O Suresmile Aligner Software 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 Suresmile Aligner Software em tratamentos 

ortodônticos podem incluir melhora geral da saúde dental e correção da má oclusão.



Advertências

Relate incidentes graves ocorridos como resultado de problemas no software ao 
fabricante do dispositivo e à Autoridade competente do seu País.

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.



Requisitos de hardware e software

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 (somente no Mac OS X)

Chrome (atual) 

Firefox (atual) 

Safari 9.1 (somente no Mac 

OS X)

Placa de vídeo NVIDIA Quadro FX 580 (desktop) 

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



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.

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


Objetivos de aprendizagem

Estas instruções fornecem informações sobre como usar o SureSmile Aligner 

Software para pedir alinhadores.

Objetivos:

 Pedir e revisar um caso do SureSmile Aligner

 Pedir alinhadores SureSmile

 Pedir refinamentos



Processo do SureSmile Aligner

Scan e pedido

•Faça o scan da dentição do 
paciente usando um scanner 
produtor de STL

•Carregue o scan, fotos e 
radiografias opcionais e peça o 
caso

•Opcional: inclua um scan de 
CBCT para um modelo Premium 
que inclua raízes e ossos
Observação: você deve usar um 
scanner CBCT aprovado pela 
SureSmile

Configuração e preparação 
de estágios

•A configuração e os modelos em 
estágios serão processados pelo 
Digital Lab usando seu scan e 
registros

•Os casos são normalmente 
devolvidos no prazo de 6 dias 
úteis, mas não mais de 10 dias 
úteis

Pedir alinhadores SureSmile

•Quando estiver satisfeito com a 
configuração e a preparação de 
estágios, poderá pedir os 
alinhadores

•Escolher entre os pacotes Select 
(Seleto) 
e Complete (Completo)

Receber alinhadores 
SureSmile



Fazer login no SureSmile Aligner Software
e 
Iniciar um novo paciente (Start a New 
Patient)



Faça login no SureSmile Aligner

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

 Digite seu endereço de e-mail e senha e clique em Login

https://login.suresmile.com/


Etapa 1: Clique em New Patient (Novo paciente)



Etapa 2: Insira as informações do paciente

Digite o nome, sobrenome e 

data de nascimento do 

paciente (patient). 

Orthodontist (Ortodontista) 

será preenchido 

automaticamente, mas você 

terá a opção de escolher 

um médico diferente, se 

necessário. Staff (Equipe) é 

opcional.

Clique aqui para revisar 

os critérios de seleção de 

caso recomendados.

Nome (First name)

Sobrenome (Last name)

Data de nascimento 

(Birthdate)



Etapa 3: Carregar dados do scan

Clique em “Choose files to 

upload” (Escolher arquivos 

para carregar) para localizar 

os arquivos STL em seu 

computador ou arraste-os 

para esta caixa. 



Etapa 3: Carregar dados do scan

Depois de localizar os 

arquivos STL, selecione os 

arquivos para carregá-los 

no SureSmile.



Etapa 3: Carregar dados do scan

Verifique a opção CBCT 

premium ($) para incluir 

uma escaneamento de 

CBCT no pedido.



Etapa 4: Carregar imagens

Clique em “Choose files to 

upload” (Escolher arquivos 

para carregar) para localizar 

as fotos e radiografias em 

seu computador ou arraste-

os para esta caixa.

Observação: As radiografias são opcionais.



Etapa 4: Carregar imagens

Depois de localizar as fotos e 

radiografias, selecione os arquivos 

para carregá-los no SureSmile.



Etapa 4: Carregar imagens

Arraste as imagens daqui para 

o local designado acima.



Etapa 5: Complete o exame odontológico

Complete o Dental Exam (Exame 

odontológico) marcando qualquer 

dente que não esteja presente no 

scan como “missing” (ausente).

Use esses botões como atalhos 

para pré-molares e molares 

ausentes.



Etapa 7: Complete a prescrição do alinhador

Escolha qual(is) arco(s) tratar e 

decida se você quer tratar como 

“Ideal” (Ideal) ou escolha “Custom” 

(Personalizar) para fornecer 

instruções específicas do Digital Lab.



Etapa 7: Complete a prescrição do alinhador

Se escolher “Custom” (Personalizar), 

precisará completar a prescrição do 

alinhador que chamamos MACROS. 

Há mais informações sobre MACROS 

na próxima seção.



Etapa 8: Confirmar e fazer pedido

Confirme se todas as etapas estão 

concluídas e faça seu pedido.



Etapa 8: Confirmação 

Você verá uma confirmação de que seu 

pedido foi enviado para processamento. O 

Digital Lab processará seu caso e o 

devolverá para revisão. Os casos são 

normalmente devolvidos no prazo de 6 dias 

úteis, mas não mais do que 10 dias úteis.



Etapa 9: Carregue o scan de CBCT (opcional)

Se você não tiver o SureScan 

instalado no computador em que 

está trabalhando, pode ir para 

esse computador e abrir o 

SureScan ou baixar o SureScan 

usando o link nesta página.

Se optar por incluir um scan de 

CBCT em seu pedido, terá mais uma 

etapa. Será preciso abrir o SureScan 

e carregar o scan de CBCT.

Observação para usuários do Apple Mac – Observação: 

O SureScan só pode ser usado no Windows; não é possível 

usar o SureScan em um Mac.



Baixar SureScan (opcional)

 Se optar por baixar o SureScan, ao 

clicar no link Download SureScan

(Baixar o SureScan), a Central de ajuda 

do SureSmile Aligner 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) no link de instalação para 

obter instruções sobre como baixar o 

SureScan.



Carregar arquivos CBCT (opcional)

 Quando o SureScan estiver instalado, é 
preciso fazer login usando suas informações 
de login do SureScan Aligner. Depois de fazer 
login, os dados do paciente abrirão. 

 Clique no botão Select CBCT scan data 
folder… (Selecionar pasta de dados da 
varredura de CBCT...) e localize os arquivos de 
varredura de CBCT. 

 Depois que os arquivos tiverem sido 
carregados, clique em Finish Scan. (Finalizar 
escaneamento). 



Carregar arquivos CBCT (opcional)

 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. 

 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.



Prescrição do alinhador
(MACROS)



Linha média

 Qual linha média tratar:

 Manter (Maintain) = manter as posições atuais

 Mover superior para inferior (Move Upper to Lower) = tratar inferior

 Mover inferior para superior (Move Lower to Upper) = tratar superior

 Independente* (Independent) (mover ambas) = tratar de 

forma independente (especificação necessária)

 Como obter correção da linha média:

 Gerenciamento de espaço (Space Management) = usar fechamento

de espaço

 IPR assimétrica (Asymetrical IPR) = IPR para permitir correção dentária



Forma do arco

 Qual forma do arco tratar:

 Manter relação (Maintain Relationship) = manter posições atuais

 Independente* (Independent) = tratar de forma independente 

(especificação necessária)

 Ajustar para superior (Adjust to Upper) = tratar superior

 Ajustar para inferior (Adjust to Lower) = tratar inferior



Classe
 Qual classe tratar:

 Manter (Maintain) = manter as posições atuais

 Correta (Correct) = classe correta

 Correção:

 Manter (Maintain)

 Classe I (Class I)

 Classe II (Class II)

 Classe III (Class III)

 Melhor ajuste (Best Fit) (o técnico ficará o mais próximo possível do

ideal)

 Trespasse horizontal:

 Ideal = contato anterior

 Lacuna (Gap) = sem contato anterior



Resoluções

 Resolver problemas de tamanho do dente:

 IPR = especificar local onde a IPR deve ser aplicada

 Restaurador (sem IPR) (Restorative) = especificar planos de 

restauração na caixa de anotações “Resolve Restorative Issues” 

(Resolver problemas restauradores), se aplicável

 Aceitar melhor ajuste (sem IPR, sem restaurador) (Accept Best fit) 

= priorizar o trespasse horizontal ou a classe e especificar como 

resolver qualquer problema de fechamento de espaço, se 

necessário

 Restrições de movimento de dente (Tooth movement

restrictions):

 Escolha os dentes que não devem ser movidos, se aplicável



Plano de oclusão

Deixe notas para o Digital Lab, se aplicável.
Exemplo: qual arco tratar, dentes de referência do 
plano de oclusão ou se nivelar ou não uma 
inclinação.



Instruções especiais

 Forneça ao Digital Lab quaisquer outras 
instruções especiais, se aplicável. 

Selecione o ícone      Edit (Editar) para 
abrir o menu Trim Types & Heights
(Tipos e alturas de corte). 



Encontrar e concluir tarefas



Página Tasks (Tarefas)

 A página Tasks (Tarefas) lista as ações que você ou sua equipe devem fazer para continuar a mover 
os pacientes através do tratamento SureSmile Aligner. 

Para classificar e filtrar tarefas, 

selecione nestes 4 menus suspensos.



Tarefas de classificação e filtragem
 Esta tabela lista cada menu com suas opções de classificação e filtragem na página Tasks (Tarefas).

Menu (Menu) Options (Opções)

Classificar por... Prazo da tarefa (padrão)

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

[Tratamento].)

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

ID do paciente (Cada paciente recebe um ID de paciente de 4 dígitos pelo sistema em um formato de letra, número, letra, número)

Show Tasks of… 

(Mostrar tarefas de…)

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. (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. (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. 

Reminder (Lembrete) mostra todos os pacientes com ações atrasadas exigidas pela clínica. 

Tasks for…

(Tarefas para...)

Usuário conectado no momento* (padrão)

Todos os dentistas(seguido pelo nome de login de cada dentista)

Todos os funcionários (seguido pelo nome de login de cada membro da equipe)

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

Show… Tasks 

(Mostrar… Tarefas)

Active (Ativo) (default)

Expired (Expirado)

Deferred (Diferido)

Completed (Concluído)

All (Todos)



Classificação e filtragem de pacientes

 A página Patients (Pacientes) lista todos os pacientes que foram inseridos no SureSmile Aligner.

Para classificar e filtrar pacientes, 

selecione nestes 3 menus suspensos.



Classificação e filtragem de pacientes
 Esta tabela lista cada menu com suas opções para classificação e filtragem na página Patients (Pacientes).

Menu (Menu) Options (Opções)

Classificar por... Data de modificação (padrão)

ID do paciente (Cada paciente recebe um ID de paciente de 4 dígitos pelo sistema em um 

formato de letra, número, letra, número)

Alerta (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 conectado no momento*) (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… Patients 

(Mostrar… 

Pacientes)

Active (Ativo) (padrão)

Finished (Concluído)

Quit (Abandonado)

Transferred (Transferido)

Cancelled (Cancelado)

MD (Marcado para exclusão)

Demonstração

Todos



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 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 em seus pacientes, o 

registro não será exibido. 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. 



Revisar a configuração e modelos em 
estágios



Revisar a configuração e modelos em estágios
 Quando o Digital Lab processa seu pedido, a tarefa para ‘Review setup & staged models’ (Analisar 

configuração e modelos estagiados) é exibida na página Tasks (Tarefas).

 Selecione a tarefa Review setup & staged models (Revisar configuração e modelos estagiados)



Lista de verificação de revisão da configuração e preparação de estágios

A lista de verificação de revisão 

da configuração é composta por 

etapas do fluxo de trabalho 

automatizadas que ajudam a 

revisar sistematicamente sua 

configuração e verificar se há 

imprecisões. O modelo de 

configuração precisa da sua 

revisão e aprovação antes de 

solicitar alinhadores.

Cada vez que você 

seleciona uma etapa na 

lista de verificação, o 

modelo 3D na tela 

principal reorienta à 

posição ideal para a 

etapa, e as fotos e 

radiografias nas duas 

janelas laterais também 

mudam.



Revisão da configuração e preparação de estágios – Visão geral e ferramentas guia

A paleta Guide Tools (Ferramentas guia) 

contém os ícones necessários para a 

etapa em que você está no momento e 

as alterações para exibir as ferramentas 

necessárias para cada etapa.

Visão geral: Clique 

na guia Notes 

(Observações) e 

leia as notas do 

Digital Lab



Análise da configuração e preparação

Revisão da configuração e 

preparação de estágios: nas 

seguintes subetapas, você 

verificará o alinhamento, a 

preparação de estágios, a IPR 

e os attachments.

Use o reprodutor para 

avaliar os movimentos, 

conforme necessário.



Revisão da configuração e preparação de estágios – Visualização labial

Use a ferramenta Toggle 

(Alternar) para alternar entre o 

modelo de configuração e o 

modelo terapêutico (scan).

Revise a 

configuração da 

visualização labial. 

Use o reprodutor 

para avaliar os 

movimentos, 

conforme 

necessário.



Revisão da configuração e preparação de estágios – Visualização bucal direita

Revise a configuração da 

visualização bucal direita. 

Use o reprodutor para 

avaliar os movimentos, 

conforme necessário.



Revisão da configuração e preparação de estágios – Visualização bucal esquerda

Revise a configuração da 

visualização bucal 

esquerda. 

Use o reprodutor para 

avaliar os movimentos, 

conforme necessário.



Revisão da configuração e preparação de estágios – Oclusal superior

Revise a configuração da 

visualização oclusal 

superior. 

Use o reprodutor para 

avaliar os movimentos, 

conforme necessário.



Revisão da configuração e preparação de estágios – Oclusal inferior

Revise a configuração da 

visualização oclusal inferior. 

Use o reprodutor para avaliar 

os movimentos, conforme 

necessário.



Revisão da configuração e preparação de estágios - IPR 

Revise o IPR clicando no triângulo dourado na linha do 

tempo para abrir a caixa pop-up do IPR.

A IPR mostrada representa a IPR combinada no lado mesial 

do dente e o lado distal do seu vizinho mesial. A única 

exceção a este são os centrais, para os quais o valor 

representa a IPR do lado mesial de cada dente.

Os triângulos dourados indicam o IPR 

proposto para este estágio.  O triângulo 

preto indica o IPR em um estágio futuro.  

O triângulo cinza indica o IPR que deveria 

ter sido realizado em um estágio anterior. 



Pônticos automáticos

53

Os pônticos são inseridos automaticamente quando um dente é extraído e o espaço restante é 

maior ou igual a 3 mm. Para ajustar o pôntico, clique no dente e use as setas na caixa delimitadora 

para movê-lo. Para remover o pôntico, clique no ícone do hambúrguer e selecione no menu. 



Revisão da configuração e preparação de estágios – Attachments e estágios

Selecione arco superior ou inferior.

Escolha Cumulative (Cumulativo) para 

visualizar os valores cumulativos para o 

estágio selecionado ou escolha 

Incremental (Incremental) para ver os 

valores incrementais para aquele estágio.

Selecione Multi Stage 

(Multiestágio) para visualizar um 

conjunto de movimentos para 

todos os estágios ou Single Stage 

(Estágio único) para exibir todos 

os movimentos para cada estágio.



Revisão da configuração e preparação de estágios – Attachments e estágios

A legenda oferece 

informações sobre as etapas 

e ações exibidas na linha do 

tempo/reprodutor.  

Revise os attachments colocados 

pelo Digital Lab. Para ajustar um 

attachment: clique no attachment; 

você verá uma caixa exibida ao redor 

dela com setas que podem ser 

usadas para mover o attachment.



Attachments

Os attachments são coloridos no modelo 3D para indicar o seguinte: 

Rosa significa que o attachment foi selecionado e a 

posição pode ser ajustada na etapa atual. (Para 

ajustar uma attachment: clique na attachment; será 

exibida uma caixa ao redor dela com setas que 

podem ser usadas para movimentar a attachment.)

Branco significa que o attachment é um attachment 

ativo na etapa atual.

Preto significa que o attachment está na sua última 

etapa. Remova o attachment após esse estágio.



Etiquetas de informações do evento na janela 3D

Etiquetas douradas = IPR 

proposta para este alinhador

0,2 mm de IPR indicado 

para ser dividido 

igualmente entre os 

dentes mesial e distal

Coloque uma attachment neste 

dente com este alinhador

Clique para ativar ou 

desativar etiquetas



Ajustando os recortes ao alinhador para acomodar os elásticos

Início-Fim: defina as fases inicial e 

final para o botão

Formato: escolha o botão ou a fenda

Diâmetro: ajusta o tamanho entre 2 

mm e 4 mm (padrão = 3 mm)

Remover: exclua o botão de todos os 

estágios

Início-Fim: defina as fases inicial e 

final para a fenda

Formato: escolha o botão ou a fenda

Diâmetro: ajusta o tamanho entre 1 

mm e 3 mm (padrão = 1 mm)

Remover: exclua a fenda de todas as 

etapas

Novo botão de 

recorte 

colocado no 

dente

A linha de 

corte ajusta-se 

para abrir

espaço para o 

botão

Para ajustar a posição da fenda ou botão, clique nela ou nele e arraste para a posição desejada. 

A linha de corte será ajustada de acordo.



Mostrar Linha de corte 

Faça um fenda 

na bandeja 

para os 

elásticos

Recorte na 

bandeja para 

os botões

Clique para ligar ou 

desligar a linha de corte



Revisão da configuração e preparação de estágios – Aprovar ou modificar

Solicite modificações nos 

alinhadores do Digital Lab 

ou peça alinhadores. 



Solicitar modificações

Digite notas ao Digital Lab para sua(s) solicitação(ões) de 

modificação e clique em Submit (Enviar). O Digital Lab 

aplicará suas modificações e, em seguida, devolverá o 

caso para sua revisão novamente. As modificações são 

normalmente devolvidas no prazo de 2 dias úteis.



Order Aligners - Choose Pricing (Pedir alinhadores - Escolher preços)

Escolha entre os pacotes de casos Select

(Seleto) e Complete (Completo). 

Pague por alinhador com Select (Seleto) 

ou pague uma taxa fixa para todos os 

alinhadores e refinamentos por 3 anos 

com Complete. (Completo). 

Selecionar opção de preço

• Os alinhadores podem ser comprados em qualquer 

quantidade até o número total de estágios 

planejados. O preço dos alinhadores é individual. 

Os alinhadores são embalados e enviados para 

seu consultório na quantidade solicitada.

• Você pode comprar modelos físicos impressos em 

3D para cada estágio, incluindo estágios 

comprados anteriormente como alinhadores.

• Você pode exportar modelos estagiados ao 

solicitar este pacote. O tamanho mínimo do pedido 

é um estágio (alinhador único ou um par de 

alinhadores).

• Você não pode combinar fios SureSmile com esta 

oferta para tratamento misto concomitante (como 

um arco tratado com alinhadores, um arco tratado 

com arcos).

Opção de preço completo

• Preço fixo único para um determinado paciente.

• Todos os alinhadores são embalados e enviados 

ao seu consultório de uma só vez.

• Inclui um número ilimitado de refinamentos dentro 

de um período de 3 anos, começando com o 

primeiro pedido.



Pedir alinhadores – Selecionar pacote de caso

Clique no botão Trim Type & 

Height (Tipo e altura do corte) se 

quiser personalizar o tipo ou 

altura do corte do alinhador.  

Todos os alinhadores são 

selecionados por padrão; você 

pode desmarcar os alinhadores 

que não deseja fazer no momento. 



Order Aligners – Trim Types & Heights (Pedir alinhadores – Tipo e altura do corte)

Escolha as configurações de tipo ou 

altura desejadas para o corte e clique em 

OK.  Para nenhuma alteração, clique em 

Cancel (Cancelar).

Importante: Neste momento, a SureSmile 

não suporta uma linha curva para dentes 

parcialmente irrompidos. Se o caso tiver 

um dente parcialmente irrompido, 

selecione o tipo de corte reto.



Order Aligners – Confirmation of Order (Select Pricing) [Pedir alinhadores – Confirmação de pedido (selecionar preço)]

Uma caixa de diálogo é exibida 

confirmando que o pedido foi enviado.



Pedir alinhadores – Pacote de caso completo

Selecione Complete (Completo) 

para pedir o pacote de alinhador 

Complete (Completo).



Pedir alinhadores – Confirmação do pedido

Uma caixa de diálogo é exibida confirmando que o 

pedido foi enviado. 

Observação: Todos os alinhadores são enviados 

juntos no pacote de caso Complete (Completo). 



Guia IPR Tracking (Rastreamento de IPR)
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A guia IPR Tracking (Rastreamento de 

IPR) é exibida quando a opção Setup & 

Staging (Configuração e preparação de 

estágios) está no estado “Approved” 

(Aprovada). Essa guia permite ver e 

rastrear a quantidade de IPR planejada e 

concluída. É possível usar essa guia para 

inserir a IPR recém-executada e rastrear a 

IPR concluída enquanto estiver em Setup 

& Staging (Configuração e preparação de 

estágios).



IPR indicado no 
Relatório do alinhador

IPR indicada: quais estágios

IPR indicada: quais dentes

O botão Get report (Obter 

relatório) é exibido na linha do 

tempo após a aprovação dos 

modelos estagiados



Pedir um refinamento ou 
alinhadores de substituição



Refinamentos

Se os alinhadores não estiverem rastreando, ou se precisar de 
alinhadores adicionais para concluir o tratamento, é possível 
solicitar um refinamento do alinhador Você deve enviar um scan 
da má oclusão atual. O Digital Lab criará um novo modelo 
terapêutico e depois criará uma nova configuração e 
preparação de estágios. Uma vez aprovado por você, o 
SureSmile produzirá os alinhadores necessários.

Após os pedidos iniciais, o botão “Order Refineme” (Pedir 
refinamento) se torna ativo na guia Staged Models Order 
(Pedido de modelos em estágios). Como alternativa, é possível 
selecionar o botão branco New Order (Novo pedido) na parte 
superior direita da página.



Pedir um refinamento

Ou em Approved Setup & Staging 

(Configuração e preparação de estágios 

aprovadas), clique no botão Order Refinement 

(Pedir refinamento) na lista de verificação.

Clique no botão New Order (Novo pedido) no 

canto superior direito do registro do paciente.



Pedir um refinamento – Carregar dados do scan

Clique em “Choose files to upload” 

(Escolher arquivos para carregar) para 

localizar os arquivos STL em seu 

computador ou arraste-os para esta caixa.

Verifique a opção CBCT premium 

(CBCT premium) para incluir um 

scan de CBCT no pedido.



Etapa 3: Carregar dados do scan

Depois de localizar os arquivos 

STL, selecione os arquivos para 

carregá-los no SureSmile.



Pedir um refinamento – Carregar imagens

Observação: As radiografias são opcionais.

Clique em “Choose files to upload” 

(Escolher arquivos para carregar) para 

localizar as fotos e radiografias em seu 

computador ou arraste-os para esta caixa.



Etapa 4: Carregar imagens

Depois de localizar as fotos e 

radiografias, selecione os arquivos 

para carregá-los no SureSmile.



Pedir um refinamento – Carregar imagens 

Arraste as imagens daqui para 

o local designado acima



Pedir um refinamento – Completar exame odontológico

O exame odontológico será salvo a 

partir de seu pedido anterior. Se 

houver alguma alteração na dentição 

entre o pedido anterior e o 

refinamento, marque-a aqui. 



Pedir um refinamento – Completar a prescrição do alinhador

Escolha qual(is) arco(s) devem ser 

tratados no pedido de refinamento e 

decida se deseja tratá-lo(s) como 

“Ideal” (Ideal) ou escolha “Custom” 

(Personalizar) para fornecer 

instruções específicas ao Digital Lab.



Pedir um refinamento – Completar a prescrição do alinhador

Se você selecionou Custom (Personalizar), o 

MACROS será salvo de sua prescrição anterior. 

Você pode inserir detalhes/instruções adicionais 

para o Digital Lab na caixa Notes (Notas) da 

seção Special/Refinement Instructions 

(Instruções Especiais/Refinadas).  



Ordering a Refinement – Place the Order (Pedido de um 
refinamento – Fazer o pedido)

Confirme se todas as etapas estão 

concluídas e faça seu pedido.



Pedir refinamento – Confirmação de pedido

Você verá uma confirmação de que seu pedido foi 

enviado para processamento. O Digital Lab 

processará seu caso e o devolverá para revisão. 

Os casos são normalmente devolvidos no prazo de 

6 dias úteis, mas não mais do que 10 dias úteis.



Pedir refinamento – Carregar scan de CBCT (opcional)

Se você não tiver o SureScan instalado no 

computador em que está trabalhando, 

pode ir para esse computador e abrir o 

SureScan ou baixar o SureScan usando o 

link nesta página.

Se optar por incluir um scan de CBCT 

em seu pedido, terá mais uma etapa. 

Será preciso abrir o SureScan e 

carregar o scan de CBCT.



Pedir alinhadores de substituição
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Em Approved Setup & Staging 

(Configuração e preparação de estágios 

aprovadas), clique no botão Order 

Refinement (Pedir refinamento) na lista 

de verificação.

Em Approved Setup & Staging (Configuração e 

preparação de estágios aprovadas), clique no botão 

Order Refinement (Pedir refinamento) na lista de 

verificação. O pop-up Order Aligners (Pedir alinhadores) 

será exibido – selecione os alinhadores de substituição 

que deseja pedir e clique em Next (Avançar).



Recursos de aprendizagem

Pesquise em 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 a Help Center (Central de ajuda), clique no 
botão de ponto de interrogação     e selecione Help 
Center. (Central de ajuda).

Para abrir o SureSmileU do software SureSmile, 
clique no botão de ponto de interrogação     e 
selecione SureSmileU. 

Visite www.suresmileu.com para 
obter recursos de aprendizagem online

http://www.suresmileu.com/
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