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Porque você não pode 
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Atualmente, o tratamento ortodôntico não é apenas 
sobre o tempo passado em consultório. Com a tecnologia 
de ponta você pode se conectar e interagir com os seus 
pacientes a qualquer hora, em qualquer lugar.
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Straumann® Virtual Clinic - 
um gostinho do futuro, hoje.

DenToGo™ é um pacote revolucionário de soluções 
de software baseadas em inteligência artificial para 
tablets e smartphones, desenvolvido para auxiliar os 
profissionais de odontologia em toda a jornada do 
paciente, desde a primeira consulta odontológica até 
a sua fase pós-tratamento.

DenToGo™ oferece um pacote de ferramentas inovadoras de 
software para capacitar os dentistas a aumentar o envolvimento 
do paciente em seus potenciais tratamentos, aumentar a 
conveniência para o paciente e a eficiência da prática, permitir um 
uso diferente do tempo em consultório e otimizar as sessões de 
consulta. Tratamento personalizado, dentro e fora do consultório, 
significa que você pode focar nas necessidades dos pacientes 
durante as consultas. 

Motive os pacientes com a simulação em 3D para gerar as 
visualizações instantâneas de como serão seus sorrisos durante 
e após o tratamento. Os pacientes podem ver seus sorrisos 
melhorarem, o que os mantém motivados e envolvidos. Monitore 
remotamente o progresso do tratamento a qualquer hora, em 
qualquer lugar. Seus pacientes têm total liberdade e tranquilidade. 
Os pacientes apreciam o excepcional atendimento personalizado.

ESTÉTICA
Gere visualizações instantâneas de como 
serão os sorrisos dos pacientes durante  

e após o tratamento.

FLEXIBILIDADE
Otimize a consulta e interaja com  
os seus pacientes a qualquer hora,  

em qualquer lugar.

INOVAÇÃO
Avaliações revolucionárias na prática e 

soluções baseadas em inteligência artificial 
para monitoramento remoto no tratamento.
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1. VITALS CHECKVitals Check – promotor da 
conversão do paciente.

A primeira etapa do fluxo de trabalho DenToGo™ é o Vitals Check. Uma avaliação inicial no consultório 
e no local sobre a saúde bucal do paciente e recomendações de tratamento. DenToGo™ permite 
otimizar o tempo da consulta, para elevada eficiência. Você pode ajudar os pacientes a tomar decisões 
guiadas com tecnologia de última geração. Impressione seus pacientes com a inovadora tecnologia 
de inteligência artificial, que irá aumentar a aceitação, conversão e retenção do paciente.

OTIMIZE O TEMPO DE CONSULTA - MELHORE O TEMPO 
NECESSÁRIO PARA A AVALIAÇÃO INICIAL DO PACIENTE

Durante um escaneamento de 2 minutos com  
um smartphone ou tablet:
 ѹ Você pode fazer um escaneamento rápido da face  

e dentes do paciente
 ѹ Avaliação para 27 situações clínicas

Faça uma avaliação bucal instantânea:
 ѹ Oclusão
 ѹ Aglomeração
 ѹ Espaçamento
 ѹ Dentição
 ѹ Estado periodontal
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1. VITALS CHECK

AJUDE SEUS PACIENTES A TOMAR DE-
CISÕES GUIADAS PELA TECNOLOGIA

 ѹ Relatórios envolventes, em tempo real
 ѹ Observações clínicas
 ѹ Opções de tratamento

IMPRESSIONE SEUS PACIENTES COM  
A TECNOLOGIA DE INTELIGÊNCIA  
ARTIFICIAL
 ѹ Melhore o tempo da consulta
 ѹ Compartilhamento seguro com  

os pacientes
 ѹ Relatórios objetivos e abrangentes

A avaliação e as opções de tratamento podem ser compartilhadas de forma segura com o paciente 
e salvas na conta dele.

As observações feitas durante a avaliação e as opções de  
tratamento podem ser personalizadas. Elas são organizadas 
por categoria clínica e classificadas de acordo com a comple-
xidade do tratamento.
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2. MY SMILE

Motive os pacientes com visualizações instantâneas de 
como serão seus sorrisos durante e após o tratamento. 
Ajude seus pacientes a tomar decisões guiadas pela 
tecnologia. Uma ótima maneira de convencer seus 
pacientes e aumentar a taxa de conversão ortodôntica.

GUIADA PELA MAIS RECENTE TECNOLOGIA

Ajude seus pacientes a tomar as 
decisões certas
 ѹ  Faça um rápido escaneamento da face e 

dentes do paciente durante 2 minutos
 ѹ Simulação instantânea por fotos com 

smartphone ou tablet

My Smile – promotor de  
aceitação de caso ortho.

Antes de ortho

Após ortho (simulação)
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2. MY SMILE

UMA ÓTIMA MANEIRA DE 
CONVENCER SEUS PACIENTES

Aumente a sua taxa de conversão ortodôntica
 ѹ Simulação por foto do resultado do tratamento, 

com base na configuração de tratamento real com 
ClearCorrect 

 ѹ Motive os pacientes com visualizações instantâneas 
de como serão seus sorrisos durante e após o 
tratamento

Antes de ortho Após ortho (simulação)
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3. MONITORING

ENVOLVA-SE COM OS 
SEUS PACIENTES

Fique conectado com seus pa-
cientes a qualquer hora, em 
qualquer lugar, de uma forma 
que você nunca pensou ser pos-
sível.

CAPACITAR SUA  
EQUIPE

Otimize o fluxo de trabalho e 
ajude sua equipe a planejar com 
antecedência para entregar a 
melhor experiência para os seus 
pacientes.

ELEVAR O  
ATENDIMENTO  
PERSONALIZADO
Dê feedback instantâneo a seus 
pacientes onde quer que eles 
estejam, instantaneamente sob 
demanda. 

Monitoring – envolvimento do paciente 
guiado por tecnologia e monitoramento 
remoto do tratamento.
Escolher DenToGo™ é como montar uma ex-
tensão virtual de seus serviços, exatamente no 
smartphone dos pacientes. DenToGo™ ajuda 
você a se conectar com os pacientes, monitorar 
e orientar o tratamento, e otimizar o fluxo de 
trabalho de sua equipe.

Straumann® DenToGo™8 Straumann® DenToGo™

490.509.indd   8 20/05/2019   16:52



3. MONITORING

Impressione seus pacientes com relatórios de progresso em tempo real. 
DenToGo™ fornece uma completa linha do tempo de seu tratamento. Os 
pacientes podem rastrear o quanto já avançaram, em comparação com as 
imagens anteriores, e acessar todas as comunicações antigas.

Configurar o monitoramento 
com DenToGo
Escolha as informações que deseja 
receber de mais de 120 gatilhos clínicos 
detectados pelo DenToGo™. Configure 
mensagens e instruções guiadas pela 
tecnologia para seus pacientes e sua 
equipe.

Um aplicativo para 
monitoramento em casa
Em seus próprios smartphones, os 
pacientes são orientados através dos 
escaneamentos do DenToGo™, uma 
série de imagens intraorais tomadas na 
frequência que você escolher. Como o 
DenToGo™ é instalado no smartphone 
de seus pacientes, eles podem realizar 
escaneamentos com DenToGo™, 
onde quer que estejam, conforme sua 
conveniência.Análise inteligente das imagens

DenToGo™ combina algoritmos 
poderosos com insights clínicos para 
extrair informações do escaneamento do 
DenToGo™. Com base nas configurações 
de monitoramento do DenToGo™, 
eles receberão notificações que são 
clinicamente relevantes e importantes 
para eles, instantaneamente.

Aumentar o envolvimento do 
paciente
Cada um de seus pacientes receberá 
do sistema um feedback individual 
personalizado de seu tratamento, após 
cada escaneamento do DenToGo™. 
Cada mensagem é transmitida em suas 
próprias palavras e pode ser entregue 
em variações ilimitadas. Os pacientes 
recebem de você o conselho certo, na 
hora certa.

Inspire confiança em equipe
As instruções de sua equipe são 
combinadas com as mensagens enviadas a 
seus pacientes. As instruções predefinidas 
ajudarão a sua equipe a priorizar suas 
tarefas para permanecer no controle 
do fluxo de trabalho do tratamento. 
Seus pacientes irão desfrutar de uma 
experiência perfeita em cada etapa.
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Smile Guard – garantir  
estabilidade pós-tratamento.

Ajude seus pacientes a minimizar o risco de 
recidiva. Desenhe sua política de proteção contra  
potenciais recidivas e aproveite a conveniência 
do monitoramento de recidiva simples e eficaz. 
Tranquilidade para você e seus pacientes.

DESENHE SUA POLÍTICA DE PROTEÇÃO  
CONTRA RECIDIVAS
 ѹ Escaneie o pós-tratamento de seu paciente
 ѹ Configure o protocolo de Smile Guard
 ѹ Seus pacientes receberão notificações  

de DenToGo™
 ѹ O movimento dos dentes e a saúde bucal são 

analisados automaticamente

APROVEITE O MONITORAMENTO  
DE RECIDIVA SIMPLES E EFICAZ
Configure a resposta automática para 
detecção de recidiva potencial ou selecione 
para receber um alerta, para que você possa 
decidir de forma proativa sobre o próximo 
curso de ação
 ѹ Permite que você seja proativo
 ѹ Proporciona tranquilidade para você e seus 

pacientes

4. SMILE GUARD
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Contate seu representante Straumann local agora mesmo, 
ou visite: www.straumann.com

4. SMILE GUARD
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• Inovação: um pacote revolucionário de soluções de software 
baseadas em inteligência artificial para avaliação na prática  
e monitoramento remoto no tratamento

• Flexibilidade: otimize o tempo de consulta e interaja com  
os seus pacientes a qualquer hora, em qualquer lugar

• Estética: gere visualizações instantâneas de como serão os 
sorrisos dos pacientes durante e após o tratamento

Fique conectado com seus pacientes.

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01  
www.straumann.com
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