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O novo OrthoTP 

NORMA FLUTUANTE (MÓDULO OPCIONAL) 

Graças à contribuição dos estudos do Dr. T. Baccetti, L. 

Franchi e Prof.a Tollaro e à colaboração direta com o Dr. E. 

Zaffuto, a Microlab desenvolveu em OrthoTP uma 

ferramenta para o cálculo automático das “Floating Norms”. 

De acordo com as duas fases dos dentes decíduos e mistos. 

CALCOGRAFIA PLANAS (MÓDULO OPCIONAL) 

Finalmente, o módulo de Calcografia Planas está disponível 

em OrthoTP com o cálculo automático de discrepâncias de 

acordo com o cálculo de posição de Korkhaus, 

Occlusogramma, LEM. 

OrthoTP 

PASTA CLÍNICA / ECONÓMICA (MÓDULO OPCIONAL) 

A integração do arquivo clínico / econômico do paciente 

tornou o OrthoTP o programa mais completo do mercado, 

permitindo o gerenciamento completo do paciente a partir 

de uma única tela, acessando de forma rápida e intuitiva 

todas as funções com apenas um clique.Veja o que pode 

fazer!Acesso direto ao painel odontológico - Acesso direto à 

lista de preços dividido em categorias para consulta mais 

rápida - Execução de todas as impressões para o paciente e 

para o estudo - Entrada de agendamento direto e integração 

com o Outlook ou diário dedicado (OPZ) - Notas paciente 

importante ou relativo ao plano de trabalho ativo e 

patologias importantes - Situação administrativa atual e 

faturamento - Envio de SMS para lembretes de 

compromissos. 
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OrthoTP® é a nova solução de software médico-odontológico desenvolvida por uma equipe de 

especialistas técnicos e clínicos. A simplicidade da interface, a completude das ferramentas, 

fazem da OrthoTP o mais completo e flexível programa existente no mercado nacional e 

internacional. 

 

NUOVA VERSIONE 
OrthoTP® 

  

BIMLER ORIGINAL (MÓDULO OPCIONAL) 

A Microlab, em colaboração com Barbara Bimler, 

desenvolveu o método ortodôntico original inventado por 

Hans Bimler. O método é parte integrante de outros métodos 

ortodônticos originais das várias escolas de pensamento 

contidas no software OrthoTP ™ da Microlab Angelo 

Vannella, um dos poucos programas no mundo, capaz de 

satisfazer todos os especialistas ortodônticos nos campos 

biomecânicos e funcionais (FJO) 

A peculiaridade da solução consiste em ter integrado na 

análise cefalométrica completa da síntese diagnóstica, a 

representação do traço sobreposto na máscara sumária. 
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Software clínico-ortodôntico de 360 ° 

http://www.avmicrolab.it/


 

HISTÓRIA E MAPA DA DOR MUSCULAR 

Anamnese ortodôntica na qual a informação útil 

declarada pelo paciente ou pelos pais é coletada.A 

segunda seção da anamnese é a das "Dores 

Musculares", onde é possível inserir os pontos de dor 

(VAS) diretamente em imagens anatômicas especiais 

e / ou preenchendo a tabela de desordens genéricas 

e comentários relacionados. 

PACIENTE REGISTRO 

Ficha de coleta de dados do paciente; 

 

 

DIÁRIO CLÍNICO 

A história de todas as visitas do paciente é registrada 

no diário clínico. 

GRÁFICO DE GRAVAÇÃO FUNCIONAL (DO VERSO PRO) 

A seção ortodôntica é composta de duas seções: Exame 

de Cabeça e Exame Dental. 

Exame da cabeça 

Esta seção mostra os gráficos de resumo da face, o 

movimento de abertura e fechamento da mandíbula, a 

posição do hióide e a morfologia da língua. No lado 

direito, encontramos os elementos do check-up 

ortodôntico. 

Exame dentário 

Esta seção contém informações sobre o exame objetivo 

dental do tipo de dentição, classes dentária e esquelética, 

situação periodontal e higiene. 

ANÁLISE DO ESPAÇO, VTO DENTAL E SÍNTESE (DE V. PRO) 

Seção na qual o espaço disponível de acordo com a escola 

de Boston é calculado automaticamente e manualmente 

indicando os vetores de deslocamento e ancoragem. O 

operador pode introduzir livremente outros parâmetros, 

tais como stripping, sway way, expansão e distalização 

para o cálculo final do VTO dental para o tratamento e a 

escolha do dispositivo ortodôntico. A síntese 

biomecânica, baseada em um algoritmo inferencial 

(desenvolvido pela Microlab e Experts of the Board) e 

comparação com casos clínicos (mais de 800) sem 

recidivas, fornece diretrizes para a escolha terapêutica. 

AVALIAÇÃO ATM (MÓDULO OPCIONAL)  

A pasta é composta em seções distintas e organizada 

seguindo um protocolo de visita do paciente segundo o 

método ROCABADO, no qual é possível interagir com o 

mapa dos 8 pontos de dor articular. O software é capaz de 

realizar uma síntese automática de correlações entre 

pontos de dor e tecidos comprometidos. 

As seções: palpação muscular, mapa de dor, exame 

mandibular dinâmico, radiografias e traços. 

  

 

 

 

 

  

 

 

TABELA DE IMAGEM E ESTATUTO FOTOGRÁFICO E 

RADIOGRÁFICO 

Esta seção coleta todas as imagens do paciente:Exames 

de raios X, fotográficos, de modelo e outros ...O status 

contém as informações fotográficas e radiográficas do 

paciente representadas de acordo com os padrões 

PASTA POSTURAL (MÓDULO OPCIONAL)  

A pasta vai muito além dos clássicos programas de 

avaliação postural que se limitam a objetivar a postura 

estática do paciente com a vertical de Barré. De fato, 

OrthoTP-Postural foi enriquecido com todos os testes 

básicos, para uma avaliação completa dos reflexos 

posturais, a partir da análise fotográfica nos três planos 

do espaço e continuando com as avaliações em uma base 

prognóstica e terminando com o questionamento das 

respostas no nível d 'órgão. A pasta é essencial para o 

clínico compilar os dados da visita, permitindo a síntese 

do equilíbrio postural em que a capacidade de buffer do 

sistema e as indicações de remodelação são destacadas. 

  

 

 

ANÁLISE CEFALOMÉTRICA E ANÁLISE DO MODELO 

Graças à interface gráfica, a OrthoTP permite a rápida 

realização de um traçado cefalométrico preciso e preciso 

com extrema simplicidade.Mais de 30 métodos estão 

integrados nas várias projeções, Lateral, AP, PA, Axial, 

Visão Geral, Postural, Modelos, assim como autores 

(opcionais) como Wilma Simões, Lavergne Petrovic, 

Planas, Rocabado etc. 

Outros recursos 

Traços cefalométricos sobrepostos 

Sobreposição de grade 

Sobreposição Correlometro / Goniometro de Bimler 

Normograma, sobreposto a fotos de pacientes. 

Módulos de software 


