
COMO RECUPERAR
MINHA SENHA

1 - Acesse a página ‘Acessar Exames On-line’ em nosso site e clique em ‘Esqueci Minha Senha’. 
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Olá, seja bem-vindo(a) ao digital!

Escolher receber seus exames online facilita o acesso às suas imagens, oferece mais rapidez para 

o diagnóstico do dentista, evita o uso excessivo de papel e ajuda a diminuir o consumo dos

recursos naturais do nosso planeta.

Este passo a passo foi formulado para lhe auxiliar durante sua primeira restauração de senha, mas 

caso tenha alguma dúvida em qualquer etapa do processo não hesite em entrar em contato conosco. 

Estamos aqui por você! 

Você será redirecionado para o site do iDoc. Insira seu e-mail de login no campo indicado 

e clique em ‘Enviar’.
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Após receber a confirmação abaixo, aguarde de 5 a 10 minutos para que o e-mail chegue em 

sua caixa de entrada, verifique também seu lixo eletrônico ou SPAM. 

Ao iniciar o processo, solicite apenas uma vez a recuperação de senha. 

2 - A mensagem chegará com o remetente ‘iDoc’ com o assunto ‘Recuperação de Senha’. 

Ao abrir a mensagem, clique no campo indicado. 

3 - Você será redirecionado para a página de recuperação de senha no site iDoc.  

Digite sua nova senha nos campos indicados. Ela deverá ter uma letra maiúscula, uma minúscula

e seis números.

Clique no campo ‘Não Sou Um Robô’ e em seguida em ‘Enviar’.



A SK Imagens não possui acesso às senhas dos perfis de clientes ou parceiros dentistas. 

Sua senha é totalmente privada.

ESCANEAMENTO INTRAORAL POR HORA 

MARCADA VIA WHATSAPP (21 9 8682-5899)

CHEGAR 1 HORA ANTES DO 

FINAL DO EXPEDIENTE.
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4 - Após completar o processo você será redirecionado automaticamente para o seu perfil.

Agora é só aproveitar os benefícios que os exames online lhe oferecem!

(22) 9 8148-6021(0xx) 21 4003-9108


