ImplantGuide – Cirurgia Guiada de Implantes
Para planejamento da cirurgia guiada de implantes e confecção das guias cirúrgicas, é
necessário:
•

Caso Parcial (mínimo de 3 dentes em boca, pelo menos 1 dente em cada
hemiarco): pedido no site, tomografia do paciente e modelos digitais.

•

Caso Total (protocolo, desdentados totais ou pacientes com menos de 3 dentes
na arcada): pedido no site, tomografia do paciente e tomografia da prótese.

Pedido no site
Caso seja o primeiro pedido, é necessário fazer um cadastro no site (compass3d.com.br)
com registro de login e senha. Após o login basta cadastrar o paciente e em seguida fazer
um pedido de Implant Guide. A documentação será anexada ao pedido no site (aba
arquivos).
•

Caso parcial

Tomografia do paciente
Tomografia de toda arcada na qual será feito o implante (maxila ou mandíbula). Fazer
tomografia com afastador labial (expandex) e em desoclusão (boca semiaberta ou
aberta). Precisamos dos arquivos DICOM ou XSTD, caso sejam muito extensos para
anexar ao site, pode enviar via wetransfer (www.wetransfer.com) para o email exames@compass3d.com.br.

Modelos
Os modelos podem ser digitais (formato stl ou escaneamento intraoral) ou em gesso.
Caso seja em gesso, vazar em gesso tipo IV (especial) e enviar para a Compass para

serem escaneados. Os mesmos devem estar marcados em grafite/lápis indicando a
oclusão e bem embalados para não quebrarem no transporte.
•

Casos totais (protocolo)

Marcações na próteses: Dentista deve fazer 6 marcações de guta percha de 2mm na
flange da prótese (as marcações devem estar presentes nas partes anterior e posterior
da prótese).

Tomografia 1 (paciente com prótese)*

Tomografia* da arcada que serão feitos os implantes do paciente, com a prótese em
boca. O paciente deve usar um registro de mordida de silicona durante a tomografia
para evitar que a prótese mude de posição no momento do exame.

Tomografia 2 (tomografia da prótese)*
Tomografia somente da prótese, lembrando-se de usar algum anteparo para separar a
prótese da mesa do tomógrafo. (exemplo: caixinha de isopor).

*Precisamos dos arquivos DICOM ou XSTD, caso sejam muito extensos para anexar ao
site,
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Planejamento

O planejamento pode ser feito de três formas
•

Videoconferência: é marcado um horário com a equipe de planejamento da
Compass, para uma videoconferência via Skype.

•

Relatório: o dentista envia as informações (posição, tamanho pretendido,
quantidade e marca do implante) e ele recebe o relatório para aprovação.

•

Software: a Compass disponibiliza a versão gratuita de planejamento do
software para o dentista planejar o caso em seu computador e enviar para a
Compass para a confecção do guia.

Após a finalização do pedido e recebimento de toda documentação solicitamos 3(três)
dias úteis para marcação da videoconferência ou recebimento do relatório, feito o
planejamento as guias devem chegar ao destino em cerca de 5 dias úteis, podendo variar
de acordo com a localidade.

