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“

O Smile Creator
nos ajudou a elevar
o nível do nosso
desenho de sorriso!

O novo Smile Creator é uma ferramenta fantástica que mudou totalmente
nossa forma de trabalhar. Graças aos seus recursos refinados, nós agora
podemos criar o sorriso perfeito para cada paciente, considerando sempre
a sua anatomia individual. Nenhum outro software é necessário para conduzir
a análise de face para uma integração perfeita de composições faciais
e dentárias. A comunicação entre dentistas e pacientes nunca foi tão fácil
para nós: visualizações realistas do resultado e também criação de
enceramento no DentalCAD, não só reduziram o retrabalho e as correções
devido as prévias de resultados, mas também aumentaram muito a satisfação
dos meus clientes.

Waldo Zarco Nosti, proprietário do Estudio Dental CAD CAM
Algeciras (Espanha), fundador do grupo exocad Experts no Facebook
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Visionário, versátil, útil

Seu desenho de sorriso integrado
com Smile Creator in-CAD
Agregue mais valor com o Smile Creator – a solução
inovadora smile design in-CAD da exocad para
remodelações de sorrisos estéticos e pré-visíveis.
Integrado à renomada plataforma DentalCAD
exocad, o Smile Creator capacita os laboratórios
odontológicos a avaliar a viabilidade protética
mesmo durante o planejamento estético – graças
à inovadora tecnologia 2D/3D.
Os modelos de sorrisos da nossa extensa biblioteca
de modelos de dentes podem ser facilmente
individualizados com o uso de ferramentas de edição
de contornos 2D, enquanto os formatos resultantes são
exibidos simultaneamente em 3D de vários ângulos.
Ao combinar fotos, contornos e imagens 3D de
pacientes, obtém-se maior controle sobre o resultado
e melhora a comunicação entre os laboratórios
odontológicos, dentistas e pacientes. A relação estética
entre os dentes, o sorriso e a face do paciente podem
ser avaliadas, oferecendo aos técnicos odontológicos
e dentistas, dessa maneira, uma perspectiva realista
para um plano de tratamento de restauração. Graças
aos fluxos de trabalho guiados e diversos recursos,
o Smile Creator é uma solução poderosa e intuitiva de
planejamento digital para a odontologia cosmética.
In-CAD Smile Creator – Nosso revolucionário
remodelador de sorriso. Disponível como versão
independente ou como um módulo complementar
ao software de sucesso DentalCAD exocad.
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Para mais informação ou detalhes para contato,
visite exocad.com/smilecreator ou simplesmente
escaneie o código QR.

Crie, comunique, colabore
Aproveite a mais alta usabilidade, flexibilidade e o máximo em previsibilidade com o Smile Creator. Baseado na
renomada plataforma exocad, o Smile Creator é a solução perfeita para todo tratamento de restauração estética,
disponibilizando fluxos de trabalho perfeitamente integrados e resultados previsíveis. Graças à comprovada interface
do usuário baseada no Assistente exocad, você é guiado através de cada etapa do processo de desenho de sorriso –
desde o carregamento da imagem, pela análise da face até a configuração do dente. Diferente de outras soluções de
desenho de sorriso, o Smile Creator permite a produção direta de enceramentos diagnósticos, provisórios e
restaurações finais graças à integração perfeita com o DentalCAD da exocad.

Edite facilmente formatos 3D com simples ferramentas
de desenho 2D – uma pré-visualização em tempo
real de vários ângulos do desenho do sorriso em 3D
e 2D garante a você o controle perfeito de cada passo
do processo de planejamento estético digital.

Preciso – alinhamento de fotos 2D e dados 3D

Intuitivo – reprodução de formatos de dentes
naturais

Em tempo real – pré-visualização do desenho do
sorriso em 3D

Confiável – visualização realista dos resultados
dos projetos

Carregue fotos de pacientes existentes ou crie-as
diretamente no software usando a webcam. Elas
serão automaticamente convertidas em objetos 3D,
que podem ser combinados com escaneamento 3D
dos dentes.

Crie um sorriso novo simplesmente editando formatos
2D. Acesse a extensa biblioteca de modelos de dentes
da exocad para desenhos de dentes anteriores e
posteriores altamente estéticos. Análise facial com
linhas auxiliares e guias proporcionais permitem
que você desenhe o sorriso perfeito para a anatomia
individual do paciente.

Faça o desenho facilmente em 2D e visualize o resultado
em 3D em tempo real a partir de vários ângulos. A
previsão máxima do resultado é garantida, já que você
pode avaliar a viabilidade nesse estágio inicial com
rapidez e confiança.

Crie visualizações precisas dos seus desenhos com
o Smile Creator e permita que pacientes avaliem
facilmente seu novo sorriso antes de iniciar os
tratamentos de restauração.

UMA
PLATAFORMA
soluções de odontologia totalmente
digitais

Base perfeita para execução protética

Conceito de operação intuitiva com uma plataforma de
software para todas as soluções

Com o Smile Creator, você obterá uma configuração 3D real dos
dentes como base perfeita para a implementação protética
posterior com DentalCAD e também para o planejamento de
implantes com o exoplan. Enceramentos diagnósticos são
facilmente realizados com o Model Creator da exocad.

Usuários do Smile Creator podem confiar nas soluções de software poderosas e de sucesso da exocad. Para fluxos
de trabalho ainda mais fáceis, o planejamento com o Smile Creator é totalmente integrado com a plataforma
exocad. O fluxo de trabalho intuitivo baseado no Assistente da exocad guia o usuário através de cada passo do
processo. Extensos recursos e ferramentas suplementares podem ser acessados no modo Expert, oferecendo
a você o mais alto grau de usabilidade e flexibilidade.
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Possibilidades impressionantes

Casos de remodelagem de sorriso
Crie facilmente sorrisos bonitos com o Smile Creator da exocad.
Desde retrabalhos sutis até remodelações completas – as suas
possibilidades são infinitas.
Com o Smile Creator, desenhar sorrisos personalizados e altamente
estéticos nunca foi tão fácil. Crie sorrisos perfeitamente naturais e
bonitos, considerando situações e desejos individuais de pacientes.
Trabalhe em conjunto com seus parceiros e pacientes para alinhar
os planos de tratamento de restauração com suas expectativas –
para resultados impressionantes e previsíveis.

O Smile Creator também pode ser usado para ajustes
estéticos com veneers. Ele também melhora
significativamente a comunicação com o paciente.
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Nossos revendedores

exocad e Smile Creator

Adquira seu exocad através
de um dos nossos parceiros

Seus benefícios em resumo

Ao invés de vender diretamente, a exocad trabalha em parceria com vários fabricantes
de equipamentos a fim de integrar os pacotes de software, personalizados para você, aos
sistemas destes fabricantes.
Nossos revendedores disponibilizam treinamento completo e suporte de alto nível aos seus
clientes. Para suporte ao produto, promoções ou outras informações, entre em contato com
um dos nossos parceiros.
A lista de parceiros está disponível em exocad.com/partners

Aproveite a facilidade de utilização
O Smile Creator é rápido e fácil de usar. Não há necessidade
de conhecimento ou treinamento longos.
Melhore seu fluxo de trabalho
O Smile Creator facilita a comunicação entre laboratórios
odontológicos, dentistas e pacientes.

Aproveite transições harmoniosas
O Smile Creator cria uma configuração 3D real de dente
como base para a implementação protética, enceramentos
diagnósticos e mais.
Beneficie-se da extensa biblioteca de modelos de dentes
O Smile Creator contém uma biblioteca de inúmeros dentes
naturais. Para aqueles que preferem uma escolha ainda
mais ampla, pode-se comprar bibliotecas de dentes
adicionais.

Convença seus pacientes
O Smile Creator auxilia você a aumentar a satisfação
graças a resultados previsíveis.

Revise o resultado
O Smile Creator disponibiliza uma prévia dos resultados
para os tratamentos de restauração.

Aumente a sua eficiência
O Smile Creator ajuda a reduzir o retrabalho e correções.
Integre perfeitamente os fluxos de trabalho
Como em um módulo de desenho de sorriso in-CAD,
o Smile Creator permite planejamento estético digital em
um único fluxo de trabalho contínuo.

Crie visualizações precisas
O Smile Creator gera visualizações realistas dos resultados
com base nas fotos dos pacientes.
Beneficie-se de um número ilimitado de casos
O Smile Creator não cobra taxas por clique nem tem custos
ocultos.

Avalie em tempo real
O Smile Creator visualiza configurações de dentes 3D de
vários ângulos em um estágio inicial.
Verifique a viabilidade
O Smile Creator ajuda você a avaliar a viabilidade protética
para soluções individuais de cada paciente.

Aplique sua experiência usando o DentalCAD
O Smile Creator da exocad oferece a você uma experiência
de usuário familiar.
Beneficie-se de nossa plataforma de software de sucesso
Os softwares exocad têm sido utilizados e aprovados por
laboratórios de odontologia há mais de 10 anos.
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ANOS DE SUCESSO

A nossa base sólida – o software odontológico CAD da exocad
A exocad foi criada sob o princípio de ser completamente aberta e conectada. Como fabricante
OEM líder mundial para software CAD odontológico, nossa principal competência é criar padrões
de interoperabilidade, permitindo que os fabricantes integrem seus bancos de dados, produtos,
bibliotecas e serviços. Isso permite que as empresas foquem em sua competência principal, enquanto
nós continuamos a expandir as indicações suportadas.

USUÁRIOS
EM MAIS DE

150
PAÍSES

MAIS DE

45.000
INSTALAÇÕES

Seu revendedor exocad

Não encontra o carimbo do representante aqui? Visite exocad.com/partners
Alguns produtos podem não ter sido aprovados/liberados pelas agências regulatórias para
venda em todos os mercados. Entre em contato com seu revendedor exocad local para obter
informações sobre a gama de produtos atual e disponibilidade.
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