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Central de Tecnologia 
61 3030 5830 | 61 3030 5826

DSD com Guia Periodontal
DSD e cirurgia periodontal (Fluxo digital completo):

Tomografia com afastamento labial:

Escaneamento intra-oral (Realizado apenas nas unidades 01,02, 05 e 10)

8 fotografias

Planejamento DSD (Realizado pela Fenelon e validado pelo dentista solicitante) e enceramento digital 

Confecção de muralha para mockup (Realizado na Fenelon)

Maxila

Paciente já possui tomografia com afastamento labial 

Impressão de modelo inicial (Superior e inferior)

Impressão de modelo encerado (Superior)

Impressão da guia para cirúrgia periodontal - (BrasGuide - Registro: 80859840073)

Observações da guia cirúrgica periodontal:

Observações:

Assinatura e Carimbo

01. Região Central: 
02. Asa Norte: 
05. Asa Sul: 
10. Taguatinga Sul: 

Conjunto Nacional - SDN Conjunto A - Torre Vermelha - Ala Norte - 6° Andar - Sala 6042

Edifício Centro Empresarial Norte - SRTVN 701 Conjunto C - Bloco A - 1° Andar - Sala 101

Edifício Via Brasil - SEPS 710/910 Conjunto C/D - 4° Andar - Sala 405

Alameda Shopping - CSB 02 Lotes 01/04 Torre B - 5° Andar - Sala 517

61 3030 5400

Atendimento por Ordem
de Chegada

Horário de Funcionamento*
Segunda a Sexta - 8h às 19h

Sábado - 9h às 13h

*Exceto as unidades:
Conjunto Nacional funciona de seg a sex. de 8h às 21:30 e aos sábados de 8h às 16h 

 Lago Sul funciona de seg. a sex. de 8h às 12h e de 13:30 às 18h

Unidades que realizam o procedimento

- Caso o paciente já possua uma tomografia com afastamento labial da região de interesse, esse deve levar o CD contendo o arquivo DICOM para a Clínica
Fenelon  quando for realizar os demais exames.

- Sempre que solicitado, nesse protocolo de exames irá uma documentação contendo o planejamento digital e impresso, escaneamento intra-oral na forma 
digital (contendo um “viewer” para instalação e impressos modelos em resina tanto inicial quanto encerado, muralha em zetalabor para confecção do mockup, 
uma guia cirúrgica.

- Caso o dentista solicitante deseje participar do planejamento, deve entrar em contato com a central de tecnologia para agendar um horário.

- É imprescindível a comunicação do dentista solicitante com a Fenelon para melhor cumprimento dos prazos. 


