COMO ACESSAR
EXAMES PELO IDOC
ATENÇÃO: Os exames são disponibilizados no iDOC apenas para o paciente e o dentista
requisitante. Qualquer compartilhamento futuro, deve ser realizado pelo paciente.
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Assim que o
exame estiver
disponível no
iDOC, você
receberá uma
notiﬁcação no
e-mail.

e-mailexemplo@gmail.com
XxXxXxX

Se for o seu primeiro acesso à plataforma de exames online,
a sua senha inicial também irá nesta notiﬁcação.

Caso apareça como Senha: [SENHAPADRÃO], o seu e-mail já
foi inserido anteriormente no iDOC.
Se não lembra da senha, basta clicar em Esqueci Minha Senha
na página www.skradiologia.com.br/consultar-exames para
redeﬁni-la.
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Acesse www.
skradiologia
.com.br e clique
em Acessar
Exames On-line
no menu.

Insira seu
e-mail e senha,
selecione a
caixinha e clique
em fazer login.
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Caso não tenha mais sua senha inicial, clique em
esqueci minha senha para redeﬁni-la.
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Paciente Exemplo

No iDoc,
clique no botão
‘últimos 90 dias’
e selecione
‘todas as
documentações’.

Clique no
nome ou número
do exame para
acessar as
imagens.

Nome Paciente

Nome Paciente

Nome Paciente

Nome Paciente
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Nome Paciente

Role a página
para visualizar
todos os exames,
e pronto!
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ATENÇÃO
Alguns exames possuem prazos de entrega
diferentes, você receberá a notiﬁcação via e-mail
apenas quando o primeiro for disponibilizado
no iDOC.
Exemplo: Se foi realizada uma panorâmica e uma
tomograﬁa de maxila no mesmo dia, a notiﬁcação
será enviada assim que a panorâmica entrar no
iDOC. A tomograﬁa entrará somente 04 dias úteis
após a realização, sem o reenvio da notiﬁcação.

PRAZOS DE ENTREGA
Radiograﬁas sem laudo: 15 minutos.
Radiograﬁas com laudo: 03 dias úteis.
Tomograﬁas: 04 dias úteis.
Apenas DICOM: 24 horas.
Apenas DentalSlice: 03 dias úteis.

Documentações Ortodônticas: 14 dias.
Esta é uma conﬁguração do próprio iDOC.

ESCOLHA OS EXAMES ONLINE!
Descubra todas as vantagens e facilidades
que podem lhe oferecer!

