
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Nume client

__________________________________________________________________
Adresă
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Telefon E-mail

__________________________________________________________________
Numărul de licență al doctorului

Date primite #: _____________     PAN #: _______________

Iniț iale deschise : _____________________________________________________

 Note de intrare : __________________________________________________

___________________________________________________________________

Comanda iniț ială #: _________________________________________________

Cod motiv refacere/reparare: ______________________________________

Stadiu: ____________________________________________________________

Client #: ______________________________________________________

O/E INT: ___________________________________________________________

Comandă nouă #: _____________________________________________________

Stadiu: ____________________________________________________________

DenMat Lab   1-800-872-8384

   

www.denmat.com/snaponsmile

SNAP-ON SMILE SNAP-ON SMILE ADVANCED

Arcadă întreagă

Arcadă parțială

Arcadă parțială

Clasa II (Overbite)Clasa I (Ideal Bite)

  
DA
     

NU

Nume pacient Masculin Feminin
     

Vârsta ________________

Doriți să achiziționați o garanție extinsă?
  DA      NU

Doriți să achiziționați un al doilea aparat ?

 

Legendă: Snap-On Smile

   Snap-On Smile  (Standard)  

Arcadă Întreagă (6  sau mai multe)

   Snap-On Smile  (Standard)  

 Arcadă Parțială (5 sau mai puține)

    Snap-On  Smile  (Advanced*)  

Arcadă Întreagă (6  sau mai multe)

    Snap-On  Smile  (Advanced*)  

 Arcadă Parțială (5 sau mai puține)

STILURI DE ZÂMBET SNAP-ON SMILE 

(Vă rugăm să bifați una din cele 5 căsuțe de mai jos)

Subțiați* (Centrali: Rotunzi,  
Laterali : Rotunzi, Cuspizi: Rotunzi)

Natural* (Centrali  : Rotunzi,  
Laterali : Rotunzi scurti,  
Cuspizi: Ascuțiți)

Funcțional* ( Centrali : Rotunzi, 
Laterali :  Rotunzi, Cuspizi: Ascuițiți)

Urmați dentiția existentă (implicit)

Secțiunea 2: Instrucțiuni de aplicare:  

 Da     Fără găuri  / Creșterea dimensiunii verticale VDO

Dacă nu există găuri (Vă rugăm să bifați o căsuță de mai jos):

Minim  0.5 mm           1 mm          2 mm         _________mm

3. Design Pontic :

 OvalIgienic
 

Conic

21

31

3242
3343

44 34

3545

3646

3747

3848

2212
2313

2414
2515

2616

2717

2818

11

41

   =US    =FDI

Secțiunea 3:  Design-ul aplicării
 

Superiori: D inte #_______  la Dint e  #_______

Inferiori: D inte #_______ la Dinte  # _______

Opțiunea 1: Nuanța Snap-On Smile: 

S1    S2    S3    S4    S5    S6    S7    S8    S9    S10    S11    S12    S13    S14  

S15    S16    S17    S18    S19

Opțiunea 2: Nuanța clasică Vita: 

A1    A2    A3    A4    B1    B2    B3    B4    C1    C2    C3    C4    D1    D2    D3    D4

2.  Margini gingivale extinse: 

 Da      Nu

Dacă există ( Vă rugăm completați):
  ___________________mm   #Dinte __________________

* Dacă nu se face selecția, aceasta se va face fără găuri.

Lab partner Rx

Număr de cont client

__________________________________________________________________

Standard de 4 zile (gratuit)*
Va fi expediat înapoi în termen de 4 zile lucrătoare ale DenMat de la 
primirea și acceptarea rezultatelor în laborator, exceptând timpul de tranzit.

*Cazurile avansate pot avea nevoie de timp suplimentar dacă previzualizarea
 digitală nu este aprobată în mod prompt.

Taxă suplimentară de 99$ per arcadă. Disponibil numai în SUA și Canada.
(Număr 900056800). A se vedea pe verso pentru mai multe detalii.

Beneficiați de 50% reducere pentru un al doilea aparat identic. Acesta trebuie
să însoțească originalul în aceeași comandă. Foarte recomandat pentru cei
care au bruxism (scrâşnit din dinţi) sau utilizatori excesivi.
(Număr Promo 900123500)

Lungimea edentației se 
întinde până la 22mm 
(întreaga arcadă) și
până la 14mm
(arcada partială)

Până la 22mm extensia
grinzii (întreaga arcadă)
și până la 9mm
extensia grinzii
(arcada parțială)

Ideal pentru Clasa I
(Ideal Bite )
sau Clasa II
(Overbite)

Deschiderile edentației cu
2 bonturi > 22mm și < 40mm 
(întreaga arcadă)

Corectarea înclinațiilor
bucale severe, aliniere, 
dinți stricați

Malocluzie, bruxomanii,
mai mulți dinți lipsă,
crossbite (ocluzia dinților 
maxilari de cei mandibulari)

Adecvat pentru anumite
mușcături de clasa a III a
(mușcături inverse)

Implanturi fixate
(Până la 3)

Retenție limitată: modelul master
poate fi modificat pentru a include 
retenția butoanelor cu restricție
corespunzătoare.

Secțiunea 1: Tipul aplicării
(Vă rugăm să bifați una din cele 4 căsuțe de mai jos)

Previzualizare Digitală 2D opțională: 
Inclusă în cele Advanced și ca un element „a la carte“ pentru cele Standard.
Taxă suplimentară de 25$ pe arcadă (Număr 056404335). Acest lucru poate 
întârzia livrarea dacă nu este aprobată cu promptitudine.

* Pentru cele Advanced se va percepe o taxă suplimentară 
(valoare adăugată).

1. Găuri ocluzale:*

Creastă 
 învelită

Creastă 
de sprijin

     Hollywood* (Centrali: Rotunzi,
Laterali: Rotunzi, Cuspizi: Plați
(cu opțiune de scurtare)

*Folosit cu permisiune de
Willam M. Dorfman, DDS,
The Smile Guide.

NUMAI PENTRU UTILIZARE STUDIO 

BL1   BL2   BL3

            Mark P
         for Pontics

            Mark E
for Extraction w/Pontic

  
DA

     
NU

       

Semnătură

Arcadă întreagă

Pentru cele mai bune rezultate, vă rugăm să oferiți
instrucțiuni de aplicare detaliate în spațiul prevăzut.



DenMat®  Holdings,  LLC

2727  Skyway  Drive

Santa  Mmaria,  CA  93455

TRANSPORT:
Vă rugăm să așteptați 4 zile lucrătoare de la data acceptării (inclusiv impresiii acceptabile/ modele,
 înregistrari de mușcătură și informații complete baza de prescripție medicală). În acestea nu sunt 
incluse perioada de tranzit și ziua livrării. Livrările în străinătate percep o taxă standard de 15$.
Toate retururile trebuie trimise la următoarea adresă:

GARANȚIE LIMITATĂ
Garanția limitată Snap-On Smile se realizează între DenMat și medic. Aceasta acoperă orice
defecte de materiale sau de manoperă a Snap-On Smile-ului (arcade integrale și parțiale) și are 
termen de un an de la data la data primirii Snap-On Smile-ului de către medic.

GARANȚIA ACOPERĂ:
DenMat, la alegerea sa, va repara sau înlocui un Snap-On Smile care se dovedește a fi defect la 
nivel de materiale sau de manoperă. Garanția DenMat este limitată și acoperă o singură înlocuire a 
Snap-On Smile-ului original. DenMat nu oferă garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește 
aparatul înlocuit. Dacă Snap-On Smile-ul se deteriorează în timpul perioadei de garanție și dacă se 
respectâ condițiile stabilite în această garanție, medicul poate trimite aparatul pentru reparații la DenMat, 
transportul fiind deja plătit. Nu va fi percepută nici o taxă de manipulare pentru primele 90 de zile din 
perioada de garanție. În timpul acestei perioade de 90 de zile, nu va fi percepută nici o taxă de reparații 
sau înlocuire. După 90 de zile, va exista o taxă de manipulare de 37$ pentru toate solicitările din garanție.
Pentru toate aceste solicitări trebuie să returnați aparatul inițial.

GARANȚIA NU CUPRINDE:
 - Restituirea plății.
 - Schimbarea nuanței față de cea stabilită în cererea inițială.
 - Modificarea numărului dinților față de cel din cererea inițială.
 - Incidente, consecințe, daune speciale sau exemplare, precum
   și inconveniențe, pierderi materiale sau durere și suferință.

SERVICII GARANȚIE:
Pentru a obține servicii de garanție, medicul va avea nevoie de un număr autorizat de retur 
din partea DenMat. Acest lucru poate fi obținut prin a apela numarul de telefon 800-433-6628, 
sau prin email la adresa: warranty@snaponsmile.com. 
Dacă trimiteți cererea prin email, vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a motivului de returnare. Număr Serviciu Clienți: 800-433-6628

sau warranty@snaponsmile.com în caz 
că aveți întrebări sau nelămuriri.

©2012 DenMat Holdings, LLC. World Rights Reserved. 804174320 10/12CO

OPȚIUNEA DE EXTINDERE A GARANȚIEI

Pentru 99$ per arcadă, o garanție limitată extinsă poate fi achiziționată de la DenMat, garanție
care extinde intervalul de timp de reparație sau înlocuire a Snap-On-Smile-ului (atât arcade 
complete cât și parțiale) pentru trei ani (doi ani suplimentari, pe lânga garanția standard limitată). 
Toți termenii și condițiile garanției Snap-On-Smile se aplică. Această ofertă este valabilă pentru
30 zile de la primirea aparatului. Pentru achiziționare, vă rugăm să sunati la 800-433-6628. 
Această ofertă este valabilă doar pentru medicii situați în SUA și Canada.
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