TUDO QUE
VOCÊ PRECISA
SABER ANTES DE ADQUIRIR O

VIRTUO VIVO

hello
Eu sou o Dr. Edu Romagna,
especialista em produtos digitais
na Straumann Brasil e vou
acompanhar contigo todos os
passos com o seu scanner intraoral
Virtuo Vivo.

O Virtuo Vivo é o scanner da Straumann
desenvolvido para atender suas
necessidades no primeiro estágio
do fluxo digital, a obtenção de
imagens, que poderão ser utilizadas
para diagnosticos, planejamentos
de cirurgias guiadas, alinhadores,
reabilitações protéticas dento ou
implanto suportadas, construção de
modelos e demais finalidades.

DEPOIS DESSE EBOOK VOCÊ ESTARÁ PRONTO
PARA COMEÇAR A SUA VIAGEM NO MUNDO
DIGITAL STRAUMANN!

Recebi e agora, como proceder?
Vamos ter uma visão geral de como serão os processos

Unpacking

Agendamentos

Remova seu equipamento da caixa e verifique se
aparentemente ele se encontra em perfeito estado.

Realize os agendamentos de instalação e
treinamento começando pelo preenchimentos dos
checklists.

Faça todo o processo com bastante cuidado e NÃO
descarte a caixa que pode ser util para eventuais
necessidades de transporte.

Se o seu modelo for portatil, certifique-se de estar
com um computador homologado em mãos. Resista
NÃO configura-lo

Instalação

Treinamento

As licenças serão geradas nesse dia e no caso do
modelo portátil o software será instalado nesse
momento pela equipe.

Com a instalação realizada eu vou fazer o
treinamento online e explicar todos os detalhes do
inicio ao fim do processo.

Todo processo só pode ser realizado pela equipe
de suporte, e o computador deve se manter sem
NENHUMA alteração até o dia da instalação.

Para o treinamento certique-se de estar com uma
boa conexão de internet, um modelo de gesso,
impresso ou um manequim e no máximo com 3
participantes

MINHCA CLÍNICA DIGITAL
Enquanto aguarda a instalação e treinamento é possível
acessar nossa plataforma de educação do Digital, lá
você encontra todo o material sobre os equipamentos,
treinamento e até mesmo webinars e serie feitas por
usuários do sistema!
Inclusive para o dia do treinamento é bem interessante que
já tenha assistido o treinamento do Virtuo Vivo, assim tudo
fica mais fácil e claro.

ACESSAR AGORA

TRILHA DO SUCESSO
SCANNER INTRAORAL

TRILHA DO SUCESSO

01

Entrega do Equipamento
(Adm. Digital)

Sc an ne r Intr ao ra l
Ligação/WhatsApp para
agendamento da instalação
e treinamento
(Treinamento Digital)

03

02

Instalação
(Helpdesk Digital)

TRILHA DO SUCESSO

Sc an ne r Intr ao ra l

Treinamento Modulo 1, via
Skype (a partir daqui se inicia
o uso do equipamento)

05

Treinamento Modulo 2,
presencial em Ctba (Virtuo),
em SP (Trios)

Ligação/WhatsApp para
esclarecimento de dúvidas
quanto ao uso
(Treinamento Digital)

07

04

06

E-Learning
www.minhaclinicadigital.com.br

CASO JÁ QUEIRA SABER O QUE
PRECISAREMOS PARA O DIA DA
INSTALAÇÃO, SEGUEM OS CHECKLISTS
INSTALAÇÃO VIRTUO VIVO POD
Computador HOMOLOGADO pela Dental Wings para uso EXCLUSIVO*
com o Virtuo Vivo POD
Tomada 3 pinos 110V/220V e/ou adaptador
Team Viewer e Skype instalados no computador
Internet Wi-fi disponível (para atualizações)
Embalagem completa do scanner (base, cabos de energia e rede, peça
de mão, ponteiras e peça de teste de integridade) – não descartar a
caixa para eventual necessidade de transporte posteriormente

INSTALAÇÃO VIRTUO VIVO CART
Tomada 3 pinos 110V/220V e/ou adaptador
Skype instalado em um outro computador
Internet Wi-fi disponível (para atualizações)
Embalagem completa do scanner (base, cabos de energia e rede, peça
de mão, ponteiras e peça de teste de integridade)

Quais são
as duvidas
frequentes?
Posso utilizar um
nobreak?

O Virtuo Vivo tem
anuidade?

Posso espelhar a
imagem na tv?

Sim, o nobreak vai proteger
o equipamento de possiveis
variações de energia, mas essa
é uma orientação, não uma
exigencia.

Sim, o virtuo vivo tem uma
pequena taxa de anuidade para
manter seu funcionamento e
evolução onde estão incluidas
atualizações, novas versões e
suporte.

Sim, com o compartilhamento
de tela do windows é possivel
compartilhar a imagem em uma
tv smart.

O equipamento é
bivolt?

As ponteiras são
substituiveis?

Preciso usar
afastador?

Sim, ambas as versões são
bivolt, apenas atenção para não
inverter os cabos do computador
com o cabo do pod, no modelo
portatil.

Sim, as ponteiras são vendidas
em kits de 3 unidades e devem
ser substituidas por volta de 250
ciclos de autoclavem, ou caso
tenha algum risco ou desgaste
do espelho.

Existem pessoas que preferem
escanear com afastador e
outras sem, então não é uma
necessidade.

O Virtuo Vivo tem
sensor de gestos?

Posso usar
qualquer tecnica de
escaneamento?

O Sistema antifog
é Seguro para
COVID?

Não, cada scanner tem uma
técnica
de
escaneamento
preconizada pelo seu fabricante,
busque sempre seguir as
orientações.

Sim,
o
Sistema
anti
embaçamento do Virtuo Vivo
é através de aquecimento, não
gerando circulação de partículas.

O modelo Cart vem com sensor
de gestos permitindo seguir o
passo a passo do escaneamento
sem necessidade de toque na
tela

O Virtuo Vivo
tem um Sistema
aberto?
Sim, os escaneamento feitos
com o virtuo vivo podem ser
exportados
em
formatos
universais.

QUAIS CUIDADOS DEVO TER COM A CANETA?
Nunca mantenha a caneta sem a ponteira (removivel), pois
assim protegeremos sempre a camera
Cada ponteira aguenta em media 250 ciclos de autoclavagem,
então sempre lavar, enchaguar, secar o espelho, colocar no
envelope e seguir o ciclo de autoclavagem
Nunca dobre ou force o cabo da caneta, ele é bem resistente,
mas quanto mais cuidado, menor será a chance de um
eventual problema
Para limpar a camera e o espelho sempre utilize uma flanela
fina ou um papel macio e absorvivel

Lembre-se essa caneta foi desenvolvida baseada em nossas
canetas odontológicas, então a empunhadura sempre deve
ser a mesma que já estamos acostumados, dedão e indicador
segurando e movimentando, dedo médio para apoio e o
dedinho SEMPRE em contato com o meio externo para suporte
de movimentos, assim fica mais fácil pra gente e pro software
entender os movimentos.

COM QUAL TIPO DE CASO DEVO COMEÇAR?
A prática sempre será nossa maior aliada
Quer uma orientação minha?
Comece SEMPRE com casos menores, unitários, mais
simplificados, ganhe confiança no equipamento e em sua
técnica de escaneamento e vá avançando conforme for se
sentindo confortável.
Lembra quando estavamos na graduação ou especialização?
Começamos dos casos menores até chegarmos onde
estamos hoje!

AGORA VAMOS AVANÇAR UM POUCO NA
NOSSA EVOLUÇÃO

Realizar o processo de
agendamento

Fazer a instalação com
a equipe de suporte

Fazer o treinamento comigo

Praticar para não passar
aperto durante a consulta

Atender os pacientes

Por fim vamos conhecer todo o

Sistema Chairside Straumann

Virtuo Vivo Card ou Pod

Planejamento protético com
Software Chairside

Planejamento protético +
Modelo com o Software Cares

Fresadora
Straumann® CARES® C series

Planejamento cirúrgico
com Codiagnostix Visual

Impressora 3D
Straumann® CARES® P series

MAS NÃO PARAMOS POR AI, AINDA TEMOS
CONECTIVIDADE COM A CLEARCORRECT

Com o Virtuo Vivo fazemos o envio do
escaneamento direto para ClearCorrect,
com passos simplificados, alinhadores em
suas mãos prontinhos para o seu paciente!

Sistema ClearCorrect

Virtuo Vivo Card ou Pod

Escaneamento

Agora te convido a iniciar essa aventura de pensar cada vez mais
de forma digital, teremos certamente uma curva de aprendizagem,
seja esse o primeiro contato com o digital, ou até mesmo a primeira
experiencia com um equipamento diferente, sempre existe uma
adaptação, uma mudança e um novo pensar, e juntos passaremos
com dedicação e sairemos muito mais capacitados do que entramos.
Estou muito feliz em fazer parte de toda essa descoberta! Por sinal,
já estávamos te aguardando, então,

Seja bem vindo ao digital Straumann.

