
DSD
DSD (Fluxo digital completo)

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

Fotografias (8)

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

Confecção de muralha para mock up (Realizado na Fenelon):

Impressão de modelo inicial (Superior e inferior)

Impressão de modelo encerado (Superior e inferior)

   Observações do DSD

- O planejamento do DSD inclui apenas o sorriso anterior ( dentes 14 a 24), estudo do caso deve ser feito previamente aos DSD. Em casos de aumento de
dimensão vertical trabalhamos em parceria com o laborátorio DOM

- 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), impressos modelos em resina tanto inicial quanto encerado, muralha em zetalabor para confecção do
mockup.

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

- Eventualmente após o planejamento do DSD alguns casos podem evoluir para um aumento de coroa clínica (gengivectomia). Caso isso ocorra a Fenelon 
entrara em contato com o dentista solicitante sugerindo o planejamento da guia periodontal. Observe que esse novo planejamento irá incluir mais exames
para melhor tratamento do paciente.

- Nenhuma etapa do planejamento será concluída sem autorização prévia do dentista solicitando.
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Observações:

Assinatura e Carimbo

Unidades que realizam o procedimento

Segunda a Sexta - 8h às 19h
Sábado - 9h às 13h

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

UNIDADE COM HORÁRIO ESTENDIDO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

@fenelonradiologia planejamento@fenelon.com.br Chat online - www.fenelon.com.br www.fenelon.com.br

PACIENTE

DENTISTA

ENDEREÇO PRINCIPAL

E-MAIL DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO

DATA DO PEDIDO

TELEFONE

Planning Center
(61) 3030.5830  |  (61) 3030.5826


