
Software RealGUIDE™
Cirurgia guiada de colocação de implantes – intuitiva, flexível,  

de funcionamento em nuvem



SOFTWARE 
REALGUIDE™

O software RealGUIDE fornece tudo aquilo de que pode precisar para o 

planeamento da colocação de implantes, a conceção e a produção de uma 

guia cirúrgica de fácil utilização, destinada a permitir uma cirurgia guiada 

segura, precisa e minimamente invasiva. A colocação de implantes na 

posição pretendida torna-se fácil. 

Quer saber mais? Experimente o módulo GUIDE gratuitamente durante 

30 dias e, após esse período, continue a desfrutar das vantagens ao 

subscrever este poderoso módulo com ferramentas de inteligência 

artificial melhoradas. Se não subscrever, pode continuar a desfrutar do 

módulo PLAN gratuito. Estão disponíveis mais informações sobre os 

diferentes módulos e opções de preços em realguide.com

Não tem tempo para tratar do procedimento de planeamento? Não há 

problema. Com apenas alguns cliques no software RealGUIDE, pode deixar 

que especialistas qualificados façam o trabalho por si.

CARACTERÍSTICAS
• Vasta biblioteca de implantes

• Ferramentas de inteligência artificial (IA) eficazes

• Infraestrutura de funcionamento em nuvem para a 

gestão de licenças e bibliotecas

• Compatível com Mac, PC ou iOS

• Plataforma de comunicação e partilha de ficheiros 

incorporada

• Arquitetura aberta para máxima flexibilidade

• Os módulos interligados garantem fluxos de 

trabalho sem interrupções

• Procedimentos intuitivos e eficientes graças às 

funções automatizadas 

• Vídeos tutoriais incorporados para fins de formação



A capacidade de colocar um implante dentário na posição pretendida 

é inestimável, pois possibilita, muitas vezes, um procedimento 

cirúrgico menos invasivo e suporta um design mais estético da 

prótese definitiva. O software RealGUIDE oferece tudo aquilo de que 

pode precisar para um planeamento preciso e uma colocação 

previsível de implantes dentários. É composto por vários módulos de 

software que podem ser combinados conforme pretendido para um 

diagnóstico completo, posicionamento pretendido do implante e 

conceção avançada de guias cirúrgicas.

MÓDULOS do 
SOFTWARE  
REALGUIDE
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SOFTWARE RealGUIDE ™

 MÓDULO “PLAN”
• Sobreponha uma impressão digital ou um desenho 

protético (STL) com uma leitura CBCT (DICOM)

• Trace as estruturas anatómicas relevantes e coloque 

os implantes pretendidos

• Planeie implantes e pilares a partir de uma 

biblioteca aberta extensa 

• Partilhe os ficheiros criados com a equipa 

multidisciplinar

PLAN

MÓDULO “APP”
• Transfira a aplicação RealGUIDE para os seus 

dispositivos iOS

• Faça a gestão dos seus projetos em qualquer local

• Coloque os implantes virtuais com a ponta do dedo

• Envio de mensagens e partilha de dados com outros 

membros da equipa

APP

MÓDULO “GUIDE”
• Importe facilmente os dados de planeamento de 

colocação de implantes

• Desenhe guias complexas suportadas por osso, 

dentes ou tecidos moles

• Tire partido de um fluxo de trabalho intuitivo

• Exportação de ficheiros STL otimizados para 

fresagem ou impressão 3D

GUIDE

O RealGUIDE é um software robusto e completo que 
me permite escolher o quanto me quero envolver no 
fluxo de trabalho digital. Posso imprimir guias 
internamente ou trabalhar com um laboratório numa 
interface fácil de utilizar, quer se trate de uma única 
unidade ou de um plano completo. É uma ferramenta 
revolucionária!
Amar Katranji, DDS MS, Periodontista,  
Michigan Implants and Periodontics

O módulo “Plan” e a aplicação RealGUIDE, combinados com a 
funcionalidade de partilha na nuvem, aumentam significativamente 
a nossa capacidade de comunicar de forma eficiente com os nossos 
contactos de referência, e os nossos funcionários já não estão 
limitados por licenças associadas a dongles. Podem trabalhar em 
qualquer computador, a qualquer momento. Tanto para casos 
simples como complexos, o RealGUIDE satisfaz as nossas 
exigências de um software eficiente, mas avançado, de 
planeamento de tratamento e de conceção de guias cirúrgicas.  
Bret E. Royal, CEO, Implant Concierge

NÃO TEM TEMPO PARA  

TRATAR DO PLANEAMENTO? 

Não há problema! Com apenas alguns cliques, os 

especialistas qualificados irão fazer o trabalho por 

si e criar planos de cirurgia individuais a pedido.



GRATUITO!
AVALIAÇÃO 

GRATUITA DE  
30 DIAS

Planeamento gratuito do tratamento de implante para sempre  × 

Vasta biblioteca de implantes  × 

Ferramentas de inteligência artificial limitadas  × 

Ferramentas de inteligência artificial abrangentes × × 

Conceção e impressão da guia × × 

Subscrição mensal e taxas por clique acessíveis ×  

Exportação de ficheiros STL otimizados para fresagem ou impressão 3D × × 

Envio de mensagens e partilha de dados com outros 
membros da equipa

  

Transferência da Aplicação RealGUIDE para os seus dispositivos iOS ×*  

Gestão de projetos em qualquer local**   

Visualização e sobreposição de ficheiros, traçado de estruturas 
anatómicas e colocação de implantes com alguns cliques

 × 

Visualização de planos e alteração de posições de implante  
com a ponta dos dedos ou com alguns cliques

  

Número máximo de pacientes na nuvem 5 5/100*** 100

FUNCIONALIDADES DE 
SOFTWARE
DESCRIÇÃO GERAL

MAIS INFORMAÇÕES  
ACERCA DOS DIFERENTES 
MÓDULOS EM  
REALGUIDE.COM

PLAN APP GUIDE

INCLUÍDO
APP

* Disponível como opção.
** Desde que o dispositivo esteja ligado à Internet e tenha instalado o software adequado.
*** Dependendo do módulo de software instalado, “PLAN” ou “GUIDE”.
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Software RealGUIDE

Módulo de software Produto Período de compromisso Frequência pagamento Referência Preço (€)

mensalmente total

RealGUIDE  
Módulo PLAN

Planeamento gratuito do software de 
perpetuidade

– – SW-PLAN - 0,00

RealGUIDE  
Módulo GUIDE

Cliente Digital Doc 
 

(1 clique/mês incluído)

Compromisso anual
pago mensalmente SW-G-DD-AM 49,00 588,00

pago antecipadamente SW-G-DD-PU - 559,00

pacote de 3 meses
pago mensalmente SW-G-DD-3M 75,00 225,00

pago antecipadamente SW-G-DD-3U - 225,00

Cliente Enterprise  
 

(5 cliques/mês incluídos)

Compromisso anual
pago mensalmente SW-G-ENT-AM 149,00 1.788,00

pago antecipadamente SW-G-ENT-PU - 1.699,00

pacote de 3 meses
pago mensalmente SW-G-ENT-3M 225,00 675,00

pago antecipadamente SW-G-ENT-3U - 675,00

RealGUIDE  
Módulo APP

–

Compromisso anual
pago mensalmente SW-APP-AM 9,00 108,00

pago antecipadamente SW-APP-PU - 108,00

pacote de 3 meses
pago mensalmente SW-APP-3M 9,00 27,00

pago antecipadamente SW-APP-3U - 27,00

Pacotes de cliques para o Módulo GUIDE do RealGuide – Enterprise

Pacote de cliques Referência Preço (€)

por clique total

Um clique CLICK-ENT-1 30,00 30,00

Embalagem de 5 CLICK-ENT-5 27,00 135,00

Embalagem de 10 CLICK-ENT-10 24,00 240,00

Embalagem de 25 CLICK-ENT-25 22,40 560,00

Embalagem de 50 CLICK-ENT-50 21,00 1.050,00

Embalagem de 100 CLICK-ENT-100 18,00 1.800,00

Embalagem de 250 CLICK-ENT-250 15,00 3.750,00

Embalagem de 500 CLICK-ENT-500 12,00 6.000,00

Pacotes de cliques para o Módulo GUIDE do RealGuide – Digital Doc

Pacote de cliques Referência Preço (€)

por clique total

Um clique CLICK-DD-1 50,00 50,00

Embalagem de 5 CLICK-DD-5 45,00 225,00

Embalagem de 10 CLICK-DD-10 40,00 400,00

Embalagem de 25 CLICK-DD-25 37,40 935,00

Embalagem de 50 CLICK-DD-50 35,00 1.750,00

Embalagem de 100 CLICK-DD-100 30,00 3.000,00

Embalagem de 250 CLICK-DD-250 25,00 6.250,00

Embalagem de 500 CLICK-DD-500 20,00 10.000,00

PLAN

GUIDE

APP
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