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To μέλλον
σας στην
ψηφιακή
οδοντιατρική
exocad.com

Ευελιξία όπως την απαιτείτε εσείς
exocad

Γιατί οι ειδικοί εμπιστεύονται
τις δικές μας λύσεις ψηφιακής
οδοντιατρικής
Μερικές φορές, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποια νέα ψηφιακή τεχνολογία να επιλέξουμε στον
κόσμο της οδοντιατρικής. Το λογισμικό της exocad έχει επιτρέψει σε δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες του οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού κλάδου παγκοσμίως να πραγματοποιήσουν ομαλή
μετάβαση στην ψηφιακή παραγωγή. Είμαστε υπερήφανοι για την ικανοποίηση των πελατών μας.
Έτσι, προτού επιλέξετε ένα σύστημα CAD / CAM, γιατί να μην ρωτήσετε τους συναδέλφους και
τους φίλους σας για την εμπειρία τους με το λογισμικό μας;
Το exocad είναι η επιλογή λογισμικού για κορυφαίους κατασκευαστές οδοντιατρικών συστημάτων CAD / CAM. Κορυφαίοι experts από τον
οδοντικό κλάδο παγκοσμίως χρησιμοποιούν με
σιγουριά τις δικές μας λύσεις ψηφιακής οδοντιατρικής και η πολύτιμη συμβολή τους μας ωθεί να
συνεχίσουμε να βελτιστοποιούμε τα προϊόντα
μας για τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών
μας. Αποστολή μας είναι να επεκτείνουμε τις
δυνατότητες της ψηφιακής οδοντιατρικής και να
παρέχουμε σταθερές, αξιόπιστες και εύχρηστες
λύσεις λογισμικού για μια ταχέως εξελισσόμενη
αγορά με εσάς στην καρδιά της.

Εσείς, οι οδοντοτεχνίτες και οι κλινικοί, είστε οι
ειδικοί απ' όπου συνεχίζουμε να μαθαίνουμε.
Μέσω της εκμάθησής μας από εσάς, είμαστε σε
θέση να παρέχουμε ένα λογισμικό που εξασφαλί
ζει τη βέλτιστη χρηστικότητα κάθε μέρα. Θα
μπορείτε να προσαρμόζεστε στις αναδυόμενες
τάσεις στην ψηφιακή οδοντιατρική ταχύτατα,
χάρη στη σταθερή μας εστίαση στην έρευνα και
την καινοτομία. Οι λύσεις του λογισμικού μας
καλύπτουν μια ευρεία ποικιλία ενδείξεων,
καθιστώντας το την ιδανική επιλογή τόσο για
έμπειρους χρήστες όσο και για νεοεισερχόμενους στην τεχνολογία CAD / CAM.

Βιώστε τη μέγιστη ευελιξία και την ελευθερία μέσω της προσαρμοζόμενης και
ανοιχτής προσέγγισης του exocad. Δεν είναι μόνο το λογισμικό που είναι
ευέλικτο αλλά και το επιχειρηματικό μοντέλο επίσης. Συνδυάστε και ταιριάξτε
modules, αγοράστε άδειες λογισμικού CAD απεριόριστης χρήσης ή ενοικιάστε
το λογισμικό σε ελκυστικές τιμές - η επιλογή είναι δική σας

Αξιοπιστία που μπορείτε να εμπιστευτείτε
Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς για να δημιουργήσετε λογισμικό που θα
συνεχίσετε να εκτιμάτε και να επωφελείστε από αυτό. Το προϊόν μας έχει
αποδείξει την σταθερότητά του ξανά και ξανά, γιατί πάντα δίνουμε
ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και στη λεπτομέρεια. Οι αξιόπιστες
ενημερώσεις μας προσφέρουν νέες δυνατότητες που εξαρτώνται πάντα
από τις ανάγκες σας.

Ανεξάρτητο και καινοτόμο
Το λογισμικό μας σας φέρνει στο προσκήνιο της καινοτομίας. Από την
ίδρυσή μας το 2010, η αφοσιωμένη ομάδα μηχανικών και ερευνητών μας
έχει αναπτύξει με συνέπεια καινοτομίες τελευταίας τεχνολογίας για τον
οδοντικό κλάδο. Ως ανεξάρτητος και ουδέτερος προμηθευτής τεχνολογίας,
στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τα όρια της ψηφιακής οδοντιατρικής
μέσω των δυνατοτήτων του λογισμικού.

Πραγματικά διασφάλιση για το μέλλον
Είμαστε ο προμηθευτής λογισμικού CAD / CAM με τη μεγαλύτερη ποικιλία
ολοκληρωμένων λύσεων με τη χρήση σαρωτών, κοπτικών μηχανών ,
τρισδιάστατων εκτυπωτών και υλικών πολλών κατασκευαστών. Και
είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες ιδέες, έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις
καλύτερες λύσεις του σήμερα και του αύριο για να ανταποκριθούμε και να
υπερβούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Ταχύτερη ροή εργασίας, βελτιωμένη ικανότητα
Εξοικονομήστε χρόνο δουλεύοντας με ένα λογισμικό υψηλής απόδοσης
που λειτουργεί σωστά, ακόμα και όταν πρόκειται για μεγάλα και πολύπλοκα
περιστατικά. Οι γρήγοροι χρόνοι απόκρισης και η βέλτιστη χρηστικότητα
βοηθούν στην επιτάχυνση της καθημερινής εργασίας σας.

Εύκολο στη χρήση και στην επίτευξη των
υψηλών προσδοκιών σας.

Κορυφαίες εταιρείες όπως οι
Amann Girrbach, Bego, KaVo, Nobel
Biocare, Schütz Dental, Zfx και
Zirkonzahn προσφέρουν τέλεια
ολοκληρωμένα συστήματα CAD /
CAM που εκμεταλλεύονται την
τεχνολογία του exocad

Οι σύνθετες διαδικασίες σας μπορούν να γίνουν πιο απλές και αποτελεσματικές, χάρη στην εμπειρία μας από τη στενή συνεργασία μας με επαγγελματίες όπως εσάς, δημιουργώντας ένα πιο προσιτό οδοντικό λογισμικό για
την ψηφιακή εποχή.
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ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ EXOCAD

“

Η ολοκληρωμένη λύση του λογισμικού μας παρέχει πολλούς λόγους για να ξεκινήσετε
το μέλλον σας στην ψηφιακή οδοντιατρική σήμερα. Αλλά η καλύτερη πρόταση
πωλήσεών μας είναι οι χιλιάδες πιστοί πελάτες που κερδίσαμε επαναπροσδιορίζοντας
την αγορά με την ελευθερία επιλογής της exocad.

“
Alwin Ngai
Chief Operating Officer
Modern Dental Group Ltd.,
Shenzhen (China)
> 2000 Εργαζόμενοι

“
Waldo Zarco Nosti
Dental Technician, Owner
Estudio dental CADCAM,
Algeciras (Spain)
facebook exocad experts group
5 Εργαζόμενοι

Kevin Shi
Dental Digital Director

Όχι μόνο το exocad μας επιτρέπει να χειριστούμε κάθε
είδος περιστατικού που μας αποστέλλεται, μας δίνει επίσης
τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε τις
τρέχουσες ψηφιακές ροές εργασίας μας ενώ κοιτάζουμε
το μέλλον.

Η ενσωμάτωση της ψηφιακής οδοντιατρικής έχει επαναπροσδιορίσει τη
ροή εργασίας μεταξύ κλινικών και οδοντοτεχνικών εργαστηρίων. Το exocad
έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο που μου επιτρέπει να σχεδιάζω τα
περιστατικά μου. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του παρέχουν πρόσθετη
αξία όταν πρόκειται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, καθώς μπορώ να
αποκτήσω πρόσβαση στον ψηφιακό ασθενή στα Smile Design projects μου.
Έπειτα από την εξέλιξη σε επίπεδο expert μπορώ να αφήσω τις ιδέες μου να
γίνουν πραγματικότητα

“
Aaron Bald, Owner
J&B Dental Studio, Deforest,
Wisconsin (USA)
5–10 Εργαζόμενοι
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KTJ International Dental Group,
Shenzhen (China)
> 2000 Εργαζόμενοι

Από τότε που ξεκίνησε η Ψηφιακή Επανάσταση στον κλάδο
των εργαστηρίων, χρησιμοποιήσαμε σχεδόν κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα Dental CAD στην αγορά. Αυτό που αγαπώ
περισσότερο ο ίδιος και η ομάδα μου για το exocad είναι η
διαισθητικότητά του στα χέρια των οδοντοτεχνιτών, η
ευελιξία του κατά το σχεδιασμό σύνθετων αποκαταστάσεων και η ικανότητά του να ενσωματώνεται εύκολα με άλλες
λύσεις ανοιχτής πλατφόρμας.

Οι οδοντοτεχνίτες που χρησιμοποιούν το exocad μπορούν εύκολα να
ολοκληρώσουν ακόμη και πολύπλοκους σχεδιασμούς επιεμφυτευμάτικων μπαρών, οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότη
τα της εργασίας. τα οποία βελτιώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εργασίας. Ταυτόχρονα, το λογισμικό exocad DentalCAD
ενσωματώνεται σε πολλούς από τους επιτραπέζιους σαρωτές παγκοσμίως. Αυτό μας προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής.

“
”

Hansi Lange
Master Dental Technician, Owner
Dental Labor Teuber,
Darmstadt (Germany)
22 Εργαζόμενοι

“

”
Axel Kufner
Crown & Bridge, Department
Manager

Όταν μπήκαμε στην ψηφιακή τεχνολογία με το
exocad δεν είχαμε προηγούμενη εμπειρία CAD /
CAM και γίναμε πλήρως παραγωγικοί με το CAD /
CAM μέσα σε λίγες μέρες. Το exocad για μας ήταν,
και εξακολουθεί να είναι, πολύ απλό και φιλικό
προς το χρήστη.
Από τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή με το
exocad, έχουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε
την πελατειακή βάση μας, και έχουμε αναπτύξει
την επιχείρησή μας εκθετικά

Χρησιμοποιούμε το λογισμικό exocad DentalCAD για διάφορες οδοντικές αποκαταστάσεις. Το λογισμικό του exocad είναι ισχυρό και αποδοτικό, ειδικά στον τομέα της εμφυτευματολογίας.

Dental Arts Laboratories, Inc.,
Peoria, Illinois (USA)
350 Εργαζόμενοι

”

”

Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με το exocad, είχαμε ήδη
μακρόχρονη εμπειρία με άλλα δημοφιλή προγράμματα CAD. Παρά
τη διείσδυση στην εμπειρία του exocad χωρίς εκπαίδευση,
βρήκαμε ότι μπορούσαμε να σχεδιάσουμε στεφάνες και γέφυρες
την ίδια μέρα. Πέντε χρόνια και μερικές χιλιάδες σχεδιασμούς
αργότερα, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το exocad
μπορεί να χειριστεί σχεδόν κάθε περιστατικό που πετάμε σε αυτό!
Χάρη στο διαισθητικό περιβάλλον του, μπορείτε να εργαστείτε σε
οποιοδήποτε σχεδιασμό χωρίς την ανάγκη για εκτεταμένη
εκπαίδευση και η ευελιξία του διευκολύνει το σχεδιασμό ακόμα
και των πιο εξαιρετικών περιστατικών με ευκολία. Κάθε νέο
χαρακτηριστικό του exocad που έχει προσφέρει όλα αυτά τα
χρόνια προσφέρει νέες δυνατότητες και εργαλεία για το χειρισμό
κάθε εφικτού σεναρίου, γρήγορα και χωρίς αναστάτωση.

Το Dental Arts Laboratories, Inc. αποτελείται από 12 συνολικά τοποθεσίες.
Συνολικά, έχουμε 28 θέσεις σχεδιασμού ... όλες με exocad. Το λογισμικό είναι
τόσο ευπροσάρμοστο. Αρκετά διαισθητικό ώστε οι άπειροι σχεδιαστές μας
να εισέλθουν γρήγορα, ενώ είναι αρκετά ισχυρό για τους βετεράνους
σχεδιαστές CAD και τα πιο σύνθετα περιστατικά τους. Σχεδιάζοντας τα
πάντα, από στεφάνες και γέφυρες, συγκλεισιακούς νάρθηκες, μερικές
οδοντοστοιχίες μέχρι επιεμφυτευματικές εργασίες και μπάρες, το περιβάλλον εργασίας του χρήστη καθιστά την οδοντιατρική ζωντανή με την ρεαλιστική απεικόνιση και τα πρακτικά εργαλεία του.

”

Η απόφαση να αλλάξουμε τους σχεδιαστές μας σε exocad χρόνια πριν
οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο χειρισμό του exocad για τα «μη συνηθισμένα» περιστατικά, μεγάλα ή μικρά. Επιπλέον, εξοικονομούμε χιλιάδες ετησίως
σε modules και ενημερώσεις έναντι των υποχρεωτικών licence fees.
Το exocad έφερε τις ιδέες μας στη ζωή με το χειρισμό οποιουδήποτε
περιστατικού ρίχνουμε σε αυτό.

”
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exocad highlights

Νέα και αναμενόμενα
χαρακτηριστικά

Προσεχώς

Switch Tab

Διαθέσιμα πλέον

Σχεδιασμός ψηφιακών ούλων

Βιβλιοθήκες Cutback

Λειτουργία αλυσίδας (chain mode) για
γρήγορη σύνταξη των δοντιών

Beta

Redo (Ctrl)

Cut (Ctrl)

webview: Αποστολή συνδέσμων 3D
προεπισκόπησης πραγματικού χρόνου που
λειτουργούν στο πρόγραμμα περιήγησης
ιστού (web browser) ή στην εφαρμογή μας

exoplan - μια ολοκληρωμένη λύση για 3D
κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Ταχύτερη αλληλεπίδραση χάρη στα νέα
πλήκτρα πρόσβασης

Νέο ισχυρό λογισμικό CAD για κλινικές

Νέα χαρακτηριστικά στη ροή εργασίας του
dentalshare

Add-on module: Σκελετός Μερικών
Οδοντοστοιχιών

Model Creator: Προσθήκη μάσκας ούλων
σε εκμαγεία επιεμφυτευματικών εργασιών

Articulator Module: Περισσότερη ευελιξία
επιλογών στον τομέα των κινήσεων των
αρθρωτήρων

Add-on module: Σχεδίαση Χαμόγελου
(Smile Design)

Add-on module: Surgical Guide Design

exocad Ortho

Σε ανάπτυξη

Beta

Επιλογή για προβολή επιπρόσθετης
διαδραστικής οβελιαίας τομής (cut view)

Περισσότερο προηγμένος σχεδιασμός
του χώρου κονίας

Σχεδίαση γεφυρών και διαγνωστικών
κερωμάτων πάνω από σαρωμένες
επιεμφυτευματικές μπάρες

• Σχεδιασμός ψηφιακού διαγνωστικού
κερώματος με τη χρήση βιβλιοθηκών δοντιών

• Νέο add-on module: Εισαγωγή Κίνησης
Γνάθου ( Jaw Motion Import)

• Εύκολη αντιγραφή και επικόλληση δοντιών

• Bar Module: Προσθήκη ανατομικών μορφολογιών πάνω σε επιεμφυτευματική μπάρα

• Αντιστάθμιση σφαιρικών και επίπεδων εργαλείων για την περιοχή ένθεσης των στεφανών
• Γέφυρες χωρίς συνδέσμους
(Connectorless bridges)
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Show/Hide
Scan

Αυτοματοποιημένες προτάσεις σχεδίασης
για μονές στεφάνες

Περισσότερες προηγμένες
λειτουργίες cutback

Βιβλιοθήκες συγκράτησης
και στεφάνες Thimble

Show/Hide
Antagonist

• Model Creator Module: Προσθήκη κειμένου
στα εκμαγεία

• Βελτιωμένη διάταξη εκτύπωσης στο DentalDB

• Νέοι τύποι ψηφιακών αρθρωτήρων:
bio-art A7+ adjustable and Denar Mark 330

• Προβολή επιφάνειας ακριβείας (precision grid)

• Και πολλά , πολλά άλλα
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Κατευθυνόμενη τοποθέτηση
εμφυτευμάτων

exocad

exoplan

Νέο το 2017

Η ολοκληρωμένη λύση
λογισμικού για την ψηφιακή
οδοντιατρική
Σχεδιασμός

Έχουμε εφαρμόσει την τεχνογνωσία μας για τη
δημιουργία εύχρηστων και προσιτών λύσεων
ψηφιακής οδοντιατρικής στον τομέα της
κατευθυνόμενης τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
→ σελίδα 36/37

Ορθοδοντική

Παραγωγή

Προεπισκόπηση

exocad DentalCAD
Το κορυφαίο Dental CAD λογισμικό: ιδανικό για αρχάριους,
αλλά ισχυρό στα χέρια ενός έμπειρου.

exocad Ortho

exocam

Η επερχόμενη λύση μας για τη δημιουργία
ορθοδοντικών εκμαγείων μελέτης, ψηφιακών
οδοντικών μετακινήσεων, τοποθέτηση bracket
και πολλά άλλα.

Τέλεια ενσωμάτωση, εξαιρετικά αποτελέσματα
- το exocam κάνει την κοπή ευκολότερη από ποτέ.
→ σελίδα 40/41

→ σελίδα 38/39

→ σελίδα 10–15

Σάρωση

Επικοινωνία

exoscan

dentalshare

Αδιάλειπτη ενσωμάτωση του σαρωτή με το
exocad DentalCAD.

Πραγματοποιήστε ταχεία επικοινωνία με την
ανταλλαγή περιστατικών από την πλατφόρμα
λογισμικού του exocad.

Σχεδιασμός
Νέο το 2017

exocad ChairsideCAD
Περισσότερη αυτοματοποίηση, απλοποιημένη
εμπειρία χρήστη - το exocad ChairsideCAD είναι
βελτιστοποιημένο για χρήση σε κλινικό περιβάλλον
→ σελίδα 16/17

→ σελίδα 44/45
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το exocad και το exoscan είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της exocad GmbH.

→ σελίδα 42/43
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Σχεδιασμός

exocad DentalCAD

Πανίσχυρο λογισμικό Dental CAD
Το exocad DentalCAD είναι το κορυφαίο λογισμικό Dental CAD: ιδανικό για
αρχάριους και ακόμα πιο ισχυρό στα χέρια ενός έμπειρου.
Το λογισμικό μας CAD είναι γνωστό για την ταχεία λειτουργία του και την ευκολία
χρήσης, βοηθώντας σας να ελαχιστοποιήσετε τα κόστη εκπαίδευσης και να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητα. Είναι αξιόπιστο και στιβαρό ακόμα και όταν πραγματοποιείτε
πολύπλοκα περιστατικά σε καθημερινή βάση.
Η ταχύτητα και η ευελιξία του exocad DentalCAD επιτεύχθηκε μέσω αξιοποίησης των
πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων έρευνας στον τομέα της οργανικής μοντελοποίησης.
Για πάνω από επτά χρόνια, η ομάδα μηχανικών μας έχει παραδώσει σταθερά καινοτομίες
για μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά.
Ακούμε τους πελάτες μας και συνεχίζουμε να ενσωματώνουμε τις τελευταίες τάσεις,
για να εξασφαλίσουμε ότι οι exocad χρήστες παραμένουν πάντα ένα βήμα μπροστά.
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Ευρύ φάσμα ενδείξεων και λειτουργικότητας
Ακόμα και η standard έκδοση του exocad DentalCAD καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία ενδείξεων.

Ανατομικές στεφάνες

Ανατομικοί / απλοί σκελετοί

Σχεδιάστε όμορφες και λειτουργικές
στεφάνες με ελάχιστη προσπάθεια.
Περιλαμβάνονται πολλαπλές βιβλιοθήκες δοντιών υψηλής ποιότητας.

Ξεκινώντας από την πλήρη ανατομία,
μπορείτε να επωφεληθείτε από τις
επιλογές cutback για να δημιουργήσετε τον ιδανικό σκελετό.

Σύνδεσμοι ακριβείας

Σκελετός γέφυρας

Τα σχήματα των συνδέσμων
ακριβείας, από μια μεγάλη βιβλιοθήκη, μπορούν να προστεθούν ή να
αφαιρεθούν από τη σχεδίαση σας.

Πλήρεις ανατομικές στεφάνες,
καλύπτρες, γεφυρώματα ή ένθετα
μπορούν να συνδυαστούν με
γέφυρες και σκελετούς γεφυρών.

Ένθετα / επένθετα

Όψεις

Όμορφες, φυσικές αποκαταστάσεις
ένθετων και επένθετων μπορούν να
σχεδιαστούν γρήγορα και εύκολα.

Επιτύχετε εξαιρετικά αισθητικά
αποτελέσματα με μερικά μόνο κλικ του
ποντικιού. Περιλαμβάνονται πολλές
όμορφες βιβλιοθήκες δοντιών.

Διαγνωστικά κερώματα

Τηλεσκοπικές στεφάνες

Τα διαγνωστικά κερώματα που
κατασκευάζονται με το χέρι μπορούν
να σαρωθούν, να τροποποιηθούν και
να αντιγραφούν μέσω της κοπής. Είναι
επίσης δυνατή η δημιουργία διαγνωστικών κερωμάτων ψηφιακά.

Το exocad σας δίνει μέγιστη
ευελιξία κατά το σχεδιασμό
τηλεσκοπικών στεφανών.
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Σχεδιασμός

exocad DentalCAD

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανταλλαγή μεγάλων συνόλων
3D δεδομένων με το
dentalshare

Μόλις εξοικειωθείτε με τη βασική λειτουργικότητα του λογισμικού μας,
μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερα.

exocad.com/3d.pdf

Αποθηκεύστε 3D PDF αρχεία, για να στείλετε
προεπισκοπήσεις σχεδίασης που μπορούν να
προβληθούν 3D χρησιμοποιώντας ένα τυπικό
πρόγραμμα προβολής PDF.

Μια μοναδική διαδικτυακή κοινότητα
Γίνετε μέρος μιας κορυφαίας online κοινότητας χρηστών. Μοιραστείτε
και συζητήστε την εμπειρία σας σε ανοιχτές συζητήσεις σε μια ανεξάρτητη
ομάδα στο Facebook: facebook.com/groups/exocadexperts
Η υποστήριξη του τελικού χρήστη παρέχεται άμεσα από τους
συνεργάτες μας: exocad.com/partners
Επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube! Θα βρείτε εντυπωσιακές προεπισκοπήσεις
από την τεχνολογία, χρήσιμα εκπαιδευτικά βίντεο και ενημερωτικούς γρήγορους
οδηγούς που σας βοηθούν να χειριστείτε καλύτερα τα προϊόντα μας: yt.vu/+exocad
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Σχεδιασμός

exocad DentalCAD

Add-on modules στη βασική
έκδοση του exocad DentalCAD
Εύκολα μπορείτε να αναβαθμίσετε την βασική έκδοση του exocad DentalCAD σύμφωνα
με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε από πολλά add-on modules για προηγμένες ενδείξεις.

Full Denture Module

TruSmile Technology

Virtual Articulator

Ψηφιακός σχεδιασμός ολικών
οδοντοστοιχιών.

Ρεαλιστική απεικόνιση οδοντικών
αποκαταστάσεων.

Εξομοίωση κίνησης της γνάθου και
ένταξη της δυναμικής σύγκλεισης.

→ σελίδα 28

→ σελίδα 29

→ σελίδα 30

Νέο

Σε ανάπτυξη

Implant Module

Bar Module

Model Creator

Jaw Motion Import

DICOM Viewer

Smile Design

Σχεδιασμός κολοβωμάτων
(abutments) και κοχλιούμενων
αποκαταστάσεων.

Προηγμένη σχεδίαση για standard
και πολύπλοκες μπάρες.

Δημιουργία εκμαγείων
από σαρώσεις ψηφιακών
αποτυπώσεων.

Εισαγωγή μετρήσεων γνάθου
από συσκευές.

Απεικόνιση δεδομένων CT
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σχεδιασμού.

Συνδυασμός φωτογραφιών
ασθενή, περιγραμμάτων και 3D
δεδομένων.

→ σελίδα 32

→ σελίδα 33

→ σελίδα 20/21

→ σελίδα 18/19

→ σελίδα 22/23

→ σελίδα 31

σύντομα

Bite Splint Module

Provisional Module

Σχεδιασμός ναρθήκων νυχτός.

Δημιουργία προσωρινών
εργασιών από σαρώσεις
προτέρας κατάστασης

→ σελίδα 24

→ σελίδα 25
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Partial Framework
Module
Σχεδιασμός κινητών σκελετών
μερικών οδοντοστοιχιών.
→ σελίδα 26/27

Tooth Library
Εκτεταμένη βιβλιοθήκη με
όμορφα φυσικά δόντια.
→ σελίδα 34/35
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Νέο το 2017

exocad ChairsideCAD

exocad ChairsideCAD
ενδείξεις και λειτουργικότητα

Ισχυρό λογισμικό Dental CAD
για κλινικές
Περισσότερη αυτοματοποίηση, απλοποιημένη εμπειρία χρήστη - το exocad ChairsideCAD
έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση σε κλινικό περιβάλλον.
Το λογισμικό υποστηρίζει το σχεδιασμό των οδοντικών αποκαταστάσεων που μπορούν να
δημιουργηθούν στην κλινική : ένθετα, επένθετα, στεφάνες, όψεις, γέφυρες και γεφυρώματα.
Επίσης υπάρχουν διαθέσιμα Add-on modules για τη δημιουργία προσωρινών εργασιών και
οδοντιατρικών αποκαταστάσεων, όπως οι συγκλεισιακοί νάρθηκες. Το λογισμικό βασίζεται
στην αποδεδειγμένη και αξιόπιστη τεχνολογία του exocad και μπορεί να φορτώσει ανοικτά
αρχεία από έναν ενδοστοματικό σαρωτή της επιλογής σας. Συνεργαζόμαστε στενά με
μερικούς από τους κορυφαίους κατασκευαστές για να εξασφαλίσουμε τέλεια ολοκλήρωση
και ομαλές ροές εργασίας.
Χάρη στην ανοιχτή πλατφόρμα μας, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συμβατών συστημάτων παραγωγής
και υλικών για να διαλέξετε. Για περιστατικά που δεν έχουν παραχθεί στην κλινική σας, μπορείτε να
επωφεληθείτε από το ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας dentalshare για να συνεργάζεστε
εύκολα με το εργαστήριο της επιλογής σας.

Σχεδιάστε όμορφες και λειτουργικές
στεφάνες με ελάχιστη προσπάθεια.
Περιλαμβάνονται πολλαπλές βιβλιοθήκες δοντιών υψηλής ποιότητας.

Ανατομικοί / απλοί σκελετοί

Σκελετός γέφυρας

Ξεκινώντας από την πλήρη ανατομία, μπορείτε να επωφεληθείτε από
τις επιλογές cutback για να δημιουργήσετε τον ιδανικό σκελετό.

Πλήρεις ανατομικές στεφάνες,
καλύπτρες, γεφυρώματα ή ένθετα
μπορούν να συνδυαστούν με
γέφυρες και σκελετούς γεφυρών.

Ένθετα / επένθετα

Όψεις

Όμορφες, φυσικές αποκαταστάσεις
ένθετων και επένθετων μπορούν να
σχεδιαστούν γρήγορα και εύκολα.

Επιτύχετε εξαιρετικά αισθητικά
αποτελέσματα με μερικά μόνο κλικ του
ποντικιού. Περιλαμβάνονται πολλές
όμορφες βιβλιοθήκες δοντιών.

Add-on modules

Οπτικοποιήστε
πλήρως την
επικοινωνία
σας με τον
ασθενή
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Ανατομικές στεφάνες

Bite Splint Module

Provisional Module

Σχεδιασμός ναρθήκων νυχτός.

Δημιουργία προσωρινών εργασιών
από σαρώσεις προτέρας κατάστασης

→ σελίδα 24

TruSmile Technology

Virtual Articulator

Ρεαλιστική απεικόνιση οδοντικών
αποκαταστάσεων.

Εξομοίωση κίνησης της γνάθου και
ένταξη της δυναμικής σύγκλεισης.

→ σελίδα 29

→ σελίδα 30

→ σελίδα 25
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Σχεδιασμός

Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD

Implant Module

Σχεδιασμός κολοβωμάτων
(abutments) και κοχλιούμενων
αποκαταστάσεων.
Σχεδιασμός εξατομικευμένων
κολοβωμάτων
Με το Implant Module της exocad,
ο σχεδιασμός των εξατομικευμένων κολοβωμάτων είναι εύκολος
και απλός.

Υψηλή παραγωγικότητα
και αξιοπιστία
Τα εξατομικευμένα κολοβώματα και οι υπερκατασκευές
μπορούν να σχεδιαστούν μαζί σε μία μόνο συνεδρία CAD.
Δεδομένου ότι οι παράμετροι κοπής τόσο για το κολόβωμα
όσο και για την υπερκατασκευή έχουν ρυθμιστεί σωστά
κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, η βέλτιστη
εφαρμογή είναι δυνατή όταν παράγονται όλα τα εξαρτήματα ενιαία σε μια κοπή - χωρίς το ενδιάμεσο βήμα της
επανασάρωσης του παραγόμενου κολοβώματος για τον
σχεδιασμό της υπερκατασκευής.
Αποτελεί επιλογή σας είτε η κοπή in-house είτε να στείλετε
τα αρχεία σας για παραγωγή. Υποστηρίζεται ένα ευρύ
φάσμα in-house κοπτικών συστημάτων και τα κορυφαία
κέντρα παραγωγής δέχονται αρχεία που παράγονται από το
λογισμικό exocad.
Ευέλικτες επιλογές σχεδιασμού για διάφορους τύπους
επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων

Προηγμένος σχεδιασμός
επιεμφυτευματικής γέφυρας

Κοχλιούμενες γέφυρες
Ο σχεδιασμός κοχλιούμενων
γεφυρών, στέφανών και σκελετών
γίνεται επίσης μια εύκολη εργασία.

Τεράστια επιλογή βιβλιοθηκών εμφυτευμάτων
Το Implant Module του exocad διαθέτει ένα εκτεταμένο σύνολο βιβλιοθηκών
εμφυτευμάτων. Ένα τεράστιο εύρος συστημάτων εμφυτευμάτων υποστηρίζεται από κορυφαίους κατασκευαστές εμφυτευμάτων έως μικρότερους κατασκευαστές.
Υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία βάσεων τιτανίου από πολλούς κατασκευαστές
για να επιλέξετε. Επιπλέον, πολλά κέντρα κοπής παρέχουν συγκεκριμένες βιβλιοθήκες για το Implant Module του exocad.
exocad.com/oem-integration/library-integration/
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Σχεδιασμός

Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD

Bar Module
Μπάρα με συνδέσμους ακριβείας

Προηγμένη σχεδίαση για
standard και πολύπλοκες μπάρες

Δευτερεύουσα δομή με
στοιχεία συγκράτησης

Γρήγορος σχεδιασμός για
standard μπάρες

Το Bar Module του exocad είναι ο πιο γρήγορος και ευκολότερος τρόπος να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη σχεδίαση
standard και προηγμένων επιεμφυτευματικών μπαρών.
Η μπάρα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζεται στο πλαίσιο
πλήρως ανατομικών αποκαταστάσεων. Μπορούν να προστεθούν σύνδεσμοι ακρίβειας ή στοιχεία συγκράτησης στο
σχεδιασμό. Κυλινδρικές οπές ή ακόμη και αυθαίρετες γεωμετρίες μπορούν να κοπούν για να βιδώσουν ή να κολλήσουν
προκατασκευασμένοι σύνδεσμοι ακριβείας στη μπάρα.
Χάρη στις λεπτομερείς επιλογές σχεδίασης, το Bar Module
της exocad σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε επιεμφυτευματικές
μπάρες που εφαρμόζουν σε περίπλοκα κλινικά περιστατικά με
ευκολία και παρέχουν μέγιστη άνεση στους ασθενείς.
Η παραγωγή μπαρών με βέλτιστη εφαρμογή απαιτεί ένα
εξαιρετικά ακριβές σύστημα σάρωσης. Το λογισμικό μας
διαθέτει λειτουργική ενσωμάτωση με συσκευές μέτρησης
υψηλής ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένων των απτικών
σαρωτών (tactile scanners), για να εξασφαλίζεται υψηλή
αξιοπιστία κατά τη ροή εργασίας.
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Μπάρα με στοιχεία συγκράτησης
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Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD

Model Creator

Δημιουργία εκμαγείων από σαρώσεις ψηφιακής αποτύπωσης
Το Model Creator της exocad σάς βοηθά να δημιουργήσετε
φυσικά μοντέλα από δεδομένα ενδοστοματικής σάρωσης ή
σαρώσεις αποτυπωμάτων.

Εκμαγείο με αποσπώμενα τμήματα

Διαφορετικές κατηγορίες εκμαγείων/
κολοβωμάτων διαθέσιμες

Δημιουργία εκμαγείων με ανάλογα εμφυτευμάτων. Η σχεδίαση ψηφιακών ούλων στο εκμαγείο
είναι σύντομα διαθέσιμη.

Πλήρες τόξο, άνω και κάτω εκμαγεία

Τόσο ο σχεδιασμός εκμαγείων με αποσπώμενα τμήματα (χρησιμοποιώντας
προκατασκευασμένες βάσεις) όσο και ο σχεδιασμός μονολιθικών 
μοντέλων (όπου μόνο το παρασκευασμένο κολόβωμα είναι αφαιρούμενο)
υποστηρίζονται.
Το module υποστηρίζει ανοικτά αρχεία STL από προεπιλογή. Έτσι, υποστηρίζεται ένα ευρύ φάσμα ενδοστοματικών σαρωτών χωρίς επιπλέον χρέωση.

Κείμενο στα εκμαγεία
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Τα κενά μοντέλα επιτρέπουν την εξαιρετικά
οικονομική εκτύπωση
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Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD / exocad ChairsideCAD

Bite Splint Module

Provisional Module

Σχεδιασμός ναρθήκων νυχτός

Δημιουργία προσωρινών
εργασιών από σαρώσεις
προτέρας κατάστασης

Με το Bite Splint Module της exocad, οι θεραπευτικοί
νάρθηκες νυχτός μπορούν να σχεδιαστούν γρήγορα και
σε υψηλή ποιότητα.

Σχεδιασμός

Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD / exocad ChairsideCAD

Συνιστούμε τη χρήση συνδυασμού Bite Splint
Module και Virtual Articulator για βέλτιστα
αποτελέσματα ειδικά για τον κάθε ασθενή

Σχεδιασμός μεμονωμένων προσωρινών
στέφανών και γεφυρών από την προτέρα
κατάσταση.

Τα τελικά αρχεία μπορούν είτε
να κοπούν είτε να εκτυπωθούν

24

Εξατομικευμένη σχεδίαση
προσωρινών εργασιών με τη χρήση
της eggshell technique

Οι προσωρινές δημιουργούνται βάσει των
σαρώσεων προτέρας. Το σχήμα της προσωρινής στεφάνης / γέφυρας μπορεί είτε να αντιγραφεί από την αρχική ανατομία (εάν το αρχικό
δόντι είναι ακόμα σε λογικά καλή κατάσταση),
είτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι βιβλιοθήκες δοντιών.
25

Σχεδιασμός

Soon
Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD

Partial Framework Module

Σχεδιασμός σκελετών κινητών
μερικών οδοντοστοιχιών

Επωφεληθείτε από τις σαρώσεις
με ‘’μολυβιά’’ για να σχεδιάσετε το
σκελετό όπως έχει ορισθεί

Με το Partial Framework Module της exocad, η exocad σας
παρέχει μια ψηφιακή λύση για να σχεδιάσετε υψηλής ποιότητας σκελετούς κινητών μερικών οδοντοστοιχιών.

• Προηγμένες λειτουργίες σχεδίασης και
εξατομίκευσης για το πλέγμα, το
μείζονα συνδετήρα, τα άγκιστρα, τις
γλωσσικές δομές και τις γραμμές ορίων
• Υποστήριξη για άγκιστρα τύπου I-bar
• Συνδυασμός σκελετού μερικών με
στοιχεία σχεδίασης στέφανών και
γεφυρών

Με την εξαιρετική ευελιξία
σχεδιασμού, η λύση σχεδιασμού
μερικών οδοντοστοιχιών
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
ακόμη και των πιο απαιτητικών
ειδικών στον τομέα.

• Σχεδίαση με στοιχεία συγκράτησης
• Προσθήκη λογότυπων και κειμένου στο
σκελετό μερικών οδοντοστοιχιών
• Δημιουργία δοκών υποστήριξης για
3D εκτύπωση
• Αυτόματη ανακούφιση εσοχών για
βέλτιστη εφαρμογή
• Και πολλά άλλα

Σύνταξη δοντιών στο exocad DentalCAD και
συνδυασμός αυτών με το σκελετό
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Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD / exocad ChairsideCAD

Full Denture Module

TruSmile Technology

Ψηφιακός σχεδιασμός
ολικών οδοντοστοιχιών

Ρεαλιστική απεικόνιση
οδοντικών αποκαταστάσεων

To νέο μας add-on module Full Denture
παρέχει μια καθοδηγούμενη ροή εργασίας
για το σχεδιασμό πλήρων οδοντοστοιχιών
υψηλής αισθητικής.

Σχεδιασμός

Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD

To TruSmile Technology της exocad παρέχει σχεδόν φωτορεαλιστική
απεικόνιση των οδοντικών αποκαταστάσεων - σε πραγματικό χρόνο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού.
Εκτός από την παροχή της εμπειρίας “Ότι βλέπεις , αυτό θα λάβεις” στον
ασθενή, το TruSmile είναι επίσης ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ για
οδοντίατρους που χρησιμοποιούν CAD / CAM συστήματα - π.χ. για να
βοηθήσουν να πείσει έναν ασθενή να επιλέξει μια ολοκεραμική αποκατάσταση αντί για μια μεταλλοκεραμική στεφάνη.

Η ανάλυση μοντέλου μπορεί να γίνει ψηφιακά
και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για
μια αυτόματη πρόταση σύνταξης δοντιών. Το
αρχείο της προσθετικής εργασίας μπορεί να
κοπει ή να τυπωθεί ή να παραχθεί χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό αυτών των μεθόδων.

TruSmile με ρεαλιστική χρωματική
επιλογή μονού δοντιού

Πρόταση αυτόματης σύνταξης δοντιών
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Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD

Σχεδιασμός

Νέο
Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD

Virtual Articulator

Jaw Motion Import

Εξομοίωση κίνησης
της γνάθου και ένταξη της
δυναμικής σύγκλεισης

Εισαγωγή κινήσεων της
γνάθου από συσκευές
Το Jaw Motion Import module σάς
επιτρέπει να εισάγετε δεδομένα
καταγραφής κίνησης της γνάθου
από εξωτερικές συσκευές όπως το
σύστημα JMA από τη Zebris. To
module λειτουργεί σε συνδυασμό
με το Virtual Articulator module.

Για έμπειρους: συνδυάστε με το Model Creator
για να δημιουργήσετε καινοτόμα, ημι-δυναμικά
φυσικά εκμαγεία

Διατίθενται διαφορετικοί τύποι αρθρωτήρων με
αυτόματη ρύθμιση σύγκλεισης

Το Virtual Articulator του exocad σας επιτρέπει να εντάξετε τη δυναμική σύγκλειση κατά
το σχεδιασμό στέφανών και γεφυρών.
Η τοποθέτηση των γύψινων εκμαγείων μέσα
στο φυσικό αρθρωτήρα μπορεί να μεταφερθεί
με ακρίβεια στο λογισμικό (με τη βοήθεια ενός
σαρωτή που υποστηρίζει και την εικονική
30

άρθρωση) για τέλεια αποτελέσματα για τον
ασθενή. Οι παράμετροι όπως η κονδυλική γωνία,
η γωνία Bennet και η άμεση πλάγια μετατόπιση
μπορούν να ρυθμιστούν όπως με έναν φυσικό
αρθρωτήρα. Για να εισαγάγετε μετρήσεις
γνάθου από συσκευές, το Virtual Articulator
module μπορεί να συνδυαστεί με το Jaw Motion
Import module.

Μεταφορά των πραγματικών, δυναμικών κινήσεων της γνάθου του
ασθενούς στο λογισμικό. Αναπαραγωγή των κινήσεων και δημιουργία
αποκαταστάσεων που εντάσσουν τις πραγματικές κινήσεις.
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Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD

Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD

DICOM Viewer

Smile Design

Απεικόνιση δεδομένων
CT κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σχεδιασμού

Συνδυασμός φωτογραφιών
ασθενή, περιγραμμάτων και 3D
δεδομένων.

Η πλατφόρμα DentalCAD του exocad περιλαμβάνει ένα
ε νσωματωμένο DICOM Viewer * που σας επιτρέπει να
απεικονίσετε τα δεδομένα από μηχανές CT κατά τη διάρκεια
του σχεδιασμού των οδοντικών αποκαταστάσεων.

Σχεδιασμός

Preview

Με το επερχόμενο Smile Design
Module, το exocad παρέχει μια
εύκολη λύση για αισθητικό σχεδιασμό που οδηγεί σε πιο προβλέψιμα
αποτελέσματα.

• Φόρτωση φωτογραφιών ασθενή
• Ταύτιση φωτογραφιών με τα 3D δεδομένα σάρωσης
• Αυτόματη προσθήκη και επεξεργασία οδηγιών
• Επιλογή οδοντικών σχημάτων από την εκτεταμένη βιβλιοθήκη μας
• Επεξεργασία του σχήματος των περιγραμμάτων πάνω στην εικόνα
• Σχεδιασμός σε 2D και προβολή του 3D αποτελέσματος σε
πραγματικό χρόνο από διαφορετικές γωνίες
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*Σημείωση: Το DICOM Viewer δεν προορίζεται για διαγνωστικούς / ιατρικούς σκοπούς.
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Σχεδιασμός

Πρόσθετο για:
exocad DentalCAD

Tooth Library

Εκτεταμένη βιβλιοθήκη
με όμορφα φυσικά δόντια
Το exocad DentalCAD συνοδεύεται από
ποικίλες βιβλιοθήκες δοντιών.
Για εκείνους που θα ήθελαν ακόμα περισσότερες
επιλογές, μια πρόσθετη εκτεταμένη βιβλιοθήκη
με όμορφα φυσικά δόντια είναι διαθέσιμη ως
ένα λογικό κόστος προσθήκης.

Με την αγορά του module αποκτάτε:
• 61 σετ πρόσθιων δοντιών άνω γνάθου
• 19 σετ πρόσθιων δοντιών κάτω γνάθου
• 19 σετ οπίσθιων δοντιών άνω γνάθου
• 19 σετ οπίσθιων δοντιών κάτω γνάθου

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τη συλλογή “Anteriores” των
πρόσθιων δοντιών από τον Δρ Jan Hajtó. Μια ολόκληρη σειρά
πρόσθετων εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν τους
οδοντοτεχνίτες και τους κλινικούς στην καθημερινή τους εργασία.
Η βιβλιοθήκη διατίθεται από άλλες εταιρίες: Βιβλία και ακόμη
και φυσικά μοντέλα.
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Τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Νέο το 2017

Το exoplan ενσωματώνεται
απρόσκοπτα με το exocad
DentalCAD

exoplan

Μια ολοκληρωμένη λύση για
3D κατευθυνόμενη τοποθέτηση
εμφυτευμάτων
Το νέο λογισμικό exoplan υποστηρίζει τον προεγχειρητικό σχεδιασμό των οδοντικών εμφυτευμάτων και χρησιμοποιεί την απεικόνιση της τοποθέτησης του εμφυτεύματος σε εικόνες
της ανατομίας του ασθενούς.
H διαδικασία βασίζεται σε σύνολα
δεδομένων CT / CBCT που προέρχονται από άλλες ιατρικές συσκευές και μπορεί να υποστηριχθεί από
οπτικές σαρώσεις της ανατομίας
του ασθενούς καθώς και από μια
εικονική πρόταση προσθετικής
εργασίας. Το exoplan επιτρέπει μια
πλήρη διαδικασία σχεδιασμού
καθώς και την εξαγωγή γεωμετρικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
χειρουργικών οδηγών.

Έχουμε εφαρμόσει την
τεχνογνωσία μας για τη
δημιουργία εύχρηστων,
προσβάσιμων λύσεων
ψηφιακής οδοντιατρικής
στον τομέα της κατευθυνόμενης τοποθέτησης
εμφυτευμάτων.

• Βέλτιστος σχεδιασμός τοποθέτησης εμφυτευμάτων
• Φόρτωση δεδομένων DICOM από μια μεγάλη ποικιλία
μηχανών CT / DVT
• Προηγμένη απεικόνιση 2D και 3D
• Εύκολη αντιστοίχιση δεδομένων οπτικής σάρωσης και
δεδομένων CT / CBCT
• Πολλαπλά αναλυτικά χαρακτηριστικά
• Απλή ροή εργασίας
• Καθοδήγηση του χρήστη βήμα προς βήμα καθόλη τη
διάρκεια της διαδικασίας
• Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το exocad DentalCAD

Εύκολη αντιστοίχιση
δεδομένων οπτικής σάρωσης
και δεδομένων CT / CBCT

Προεπισκόπηση

Σχεδιασμός Χειρουργικού Νάρθηκα
Με το επερχόμενο Surgical Guide Design
Module, μπορείτε να σχεδιάσετε διαφορετικούς
τύπους drilling guides, βάσει των προκαθορισμένων θέσεων των εμφυτευμάτων στο
exoplan και των σαρώσεων ενός εκμαγείου.
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Νέο το 2017

Προεπισκόπηση

exocad Ortho

Μια ολοκληρωμένη λύση
για ορθοδοντικές ενδείξεις
To exocad Ortho Archiver είναι η
επερχόμενη λύση μας για τη
δημιουργία ορθοδοντικών
εκμαγείων μελέτης.

Επιπλέον ortho modules για ψηφιακή σύνταξη δοντιών, τοποθέτηση
brackets και πολλά άλλα θα είναι σύντομα διαθέσιμα.

Ορθοδοντική

exocad Ortho Archiver

Φέρνουμε τη δύναμη του exocad στον
κόσμο της ορθοδοντικής:
• Εύκολη χρήση και γρήγορα αποτελέσματα χάρη στο
υψηλό επίπεδο αυτοματισμού
• Εξαιρετική ενσωμάτωση με hardware άλλων κατασκευαστών, συμπεριλαμβανομένων των ενδοστοματικών σαρωτών και των σαρωτών αποτυπωμάτων
• Ανοιχτή πλατφόρμα

Διαδραστικός σχεδιασμός
εκμαγείου μελέτης

Τροποποίηση δοντιών με ένα κλικ

Τα ortho modules του exocad μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μαζί με το TruSmile
Technology, για πραγματική φωτορεαλιστική απεικόνιση δοντιών.
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Χαρακτηριστικά exocam:

exocam

• Τοποθέτηση αρχείων σχεδίασης στα block υλικών

Κορυφαία τεχνολογία CAM

• Διαχείριση σειράς παραγωγής
• Διαχείριση μπλοκ υλικών
• Αυτοματοποιημένη δημιουργία διαδρομής εργαλείων
• Απεικόνιση των διαδρομών των εργαλείων και
προσομοίωση κοπής

Τέλεια ολοκλήρωση, εξαιρετικά αποτελέσματα – το exocam
διευκολύνει την κοπή όσο ποτέ άλλοτε.

Παραγωγή

Με το exocam, ακόμη και οι αρχάριοι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν
από την κορυφαία τεχνολογία CAM - ενσωματωμένο άψογα στα δικά μας
προϊόντα λογισμικού CAD. Το exocam σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε
για μια ομαλή ροή εργασίας στην καθημερινή λειτουργία ενός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.

Το exocam υποστηρίζει την παραγωγή με τη χρήση
βιβλιοθηκών για premill / preform abutment

Υποστηρίζονται διαφορετικοί τύποι
υποδοχέων preform

Προεπισκόπηση

Η παραμετροποίηση της κοπής είναι απλή με το
φιλικό στη χρήση περιβάλλον του exocam

Δεν χρησιμοποιείτε ακόμη το exocam;

Υποστήριξη υλικών Multi-layered
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Τα υλικά Multi-layer μπορούν να
απεικονίζονται ρεαλιστικά κατά τη
σχεδίαση στο CAD, χάρη στο δικό μας
TruSmile Technology

Λάβετε υπόψη ότι χάρη στις ανοικτές μορφές ανταλλαγής που
βασίζονται σε XML, το exocad DentalCAD και το exocad ChairsideCAD
μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν με άλλα προϊόντα CAM.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες:
exocad.com/oem-integration/cam-integration
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Πραγματοποιήστε ταχεία
συνεργασία με την ανταλλαγή
περιστατικών μέσα από
την πλατφόρμα λογισμικού
του exocad.

dentalshare

Γρήγορη, ασφαλής και
εύκολη επικοινωνία

Δεν υπάρχει χρέωση ανά μεταφορά *,
χωρίς προμήθεια
Δεν υπάρχει χρέωση ανά μεταφορά αρχείου, ούτε δεχόμαστε
προμήθειες από τα κέντρα παραγωγής.

Αποτελεί κάτι παραπάνω από “μεταφόρτωση στο κέντρο κοπής”.
Στόχος μας είναι να καλύψουμε το πλήρες φάσμα της πολύπλευρης
ψηφιακής επικοινωνίας μεταξύ κλινικών, οδοντοτεχνικών, κέντρων
παραγωγής για εσάς.

Για μέγιστη αξιοπιστία και ταχύτατη απόδοση δικτύου,
η exocad διαθέτει τη δική της υποδομή διακομιστών
με πολλαπλές συνδέσεις στο Διαδίκτυο και διακομιστές
σε όλο τον κόσμο.

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΠΗΣ

Επικοινωνία

Το dentalshare επιτρέπει τη διανομή ροών εργασιών και την αποτελεσματική συνεργασία online. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία
συμπίεσης επόμενης γενιάς, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό
πρωτόκολλο μεταφοράς, ώστε ακόμη και μεγάλα
σύνολα δεδομένων να ταξιδεύουν με αναξιόπιστες
συνδέσεις κινητών δικτύων και περιοριστικά τείχη
προστασίας. Για παράδειγμα, ο παραλήπτης μπορεί
να ξεκινήσει τη λήψη ενός μεγάλου αρχείου πριν ο
ΣΥΝΕΡΓΑαποστολέας ολοκληρώσει τη μεταφόρτωσή του.
ΖΟΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Όλες οι μεταφορές χρησιμοποιούν τεχνολογία
κρυπτογράφησης τελευταίας τεχνολογίας και
επαληθεύονται πλήρως μόλις παραληφθούν.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Διαφάνεια και ιδιωτικότητα
Νέο

webview
Αποστολή πραγματικών προεπισκοπήσεων 3D που
μπορούν να προβληθούν απευθείας στο πρόγραμμα
περιήγησης ιστού *. Δοκιμάστε το τώρα:
webview.dental/demo
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Υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Ως χρήστης του dentalshare, έχετε πλήρη έλεγχο των δεδομένων
που αποστέλλονται και πότε. Γνωρίζουμε πως κάποιες πληροφορίες που δεν θέλετε να μοιραστείτε με τον παραλήπτη του
συνόλου δεδομένων σας. Για παράδειγμα, ένας οδοντοτεχνίτης
που στέλνει ένα σύνολο δεδομένων σε άλλο εργαστήριο για κοπή
μπορεί να μην θέλει να αποκαλύψει τον οδοντίατρο με τον οποίο
συνεργάζεται.

* Υπόκειται σε πολιτική ορθής χρήσης
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Για κατασκευαστές σαρωτών
Είστε προμηθευτής λύσεων τρισδιάστατης σάρωσης
και θέλετε να κάνετε την τεχνολογία σας διαθέσιμη στην
οδοντιατρική αγορά;

exoscan

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση του
σαρωτή με το exocad DentalCAD
Το exoscan είναι μια πλήρως εξοπλισμένη λύση οδοντικής
σάρωσης, σχεδιασμένη να συνεργάζεται με μια μεγάλη
ποικιλία σαρωτών και τεχνολογιών σάρωσης.
Παρέχει 100% ομαλή ενσωμάτωση μεταξύ σάρωσης και CAD.
Η σάρωση και ο σχεδιασμός χειρίζονται στην ίδια εφαρμογή.

Με το exoscan, το exocad μπορεί να σας βοηθήσει να
ενσωματώσετε το σαρωτή σας με την πλατφόρμα CAD μας,
με ένα εύχρηστο, τέλεια ενσωματωμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI).
Το exoscan συμπληρώνει την κλασική ενσωμάτωση της
ροής εργασίας του scanner με βάση το XML της exocad για
μια ακόμα πιο απλή εμπειρία χρήστη. Όλο και περισσότεροι
σαρωτές ενσωματώνονται με το exoscan. To exoscan είναι
επίσης κατάλληλo για την ενσωμάτωση παλαιότερων
οδοντικών σαρωτών (δηλαδή σαρωτών που έχουν αναπτυχθεί για χρήση με άλλο λογισμικό CAD) με το exocad
DentalCAD.
Το exoscan είναι εφαρμόσιμο τόσο για ενδοστοματικούς
όσο και για επιτραπέζιους σαρωτές.

Πρόσβαση στο σαρωτή

(παρέχεται από τον κατασκευαστή)
• Έλεγχος του υλικού του σαρωτή
• Απόκτηση εικόνας
• 3D ΜΟΡΦΉ
Απλή διεπαφή
τύπου DLL

exoscan
• Εύκολο GUI, ροη εργασίας για
οδοντιάτρους / οδοντοτεχνίτες
• Διαδραστική αποκοπή
και ταυτοποίηση δεδομένων
Αδιάλειπτη
ολοκλήρωση

Σάρωση

• Γρήγορος και ακριβής τριγωνισμός

exocad DentalCAD
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Ξεκινήστε το μέλλον σας σήμερα

Επιτραπέζιοι σαρωτές
με ενσωμάτωση ροής εργασίας και υποστήριξη exoscan

Αντί να πωλούμε απευθείας, η exocad αντ 'αυτού συνεργάζεται με διάφορους
κατασκευαστές και παρέχουν το λογισμικό μας, προσαρμοσμένο για εσάς, στα
συστήματά τους.
Οι μεταπωλητές μας παρέχουν στους πελάτες τους εκτεταμένη εκπαίδευση και πλήρη
υποστήριξη. Για υποστήριξη προϊόντων, προσφορές ή περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με έναν από τους συνεργάτες μας. Βρείτε τον συνεργάτη σας στο
exocad.com/partners

Ολοκληρωμένες λύσεις που υποστηρίζονται από το exocad
Χάρη στις συνεργασίες με τους κορυφαίους κατασκευαστές οδοντιατρικών σαρωτών, το exocad DentalCAD αποτελεί τη βάση των συστημάτων
CAD / CAM με ομαλά ενσωματωμένες ροές εργασίας - αφήνοντας ταυτόχρονα την ελευθερία επιλογής από πολλούς διαφορετικούς τρισδιάστατους σαρωτές. Από φθηνούς σαρωτές λέιζερ σε συσκευές υψηλής
ακρίβειας που χρησιμοποιούν δομημένο φως, κωνοσκοπική ολογραφία ή
απτική τεχνολογία: Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε τι είναι καλύτερο
για τον προϋπολογισμό σας και τις απαιτήσεις ακρίβειας.
Όλοι οι αναφερόμενοι σαρωτές έρχονται είτε με ενσωμάτωση αρχείων είτε /
και με ενσωμάτωση exoscan. Η ενσωμάτωση με βάση αρχεία επιτρέπει την
εύκολη ενσωμάτωση ροής εργασιών μεταξύ του exocad DentalCAD και του
λογισμικού του σαρωτή. Το exoscan παρέχει 100% ομαλή ενσωμάτωση
μεταξύ σάρωσης και CAD. Η σάρωση και ο σχεδιασμός χειρίζονται στην ίδια
εφαρμογή. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
exocad.com/oem-integration/
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ΣΑΡΩΤΗΣ

ΧΩΡΑ

URL

CADstar

CS ULTRA; CS ULTRA PRO; CS ULTRA ORTHO

Αυστρία

cadstar.dental

DOF Inc.

Freedom; Swing

Κορέα

dof-lab.com

GC Tech. Europe N.V.

Aadva Lab Scan

Βέλγιο

gctech-europe.com

GT Medical

SCAN-FIT 2 (SF2)®

Ισπανία

gt-medi

Medit Co., LTD

Identica; Identica Blue & Hybrid

Κορέα

meditdental.com

Open Technologies S.r.L.

REVENG 3D Dental Scanner; SinergiaSCAN

Ιταλία

scanner3d.it

Renishaw PLC

DS 10 (Incise)

Ηνωμένο Βασίλειο

renishaw.com

Steinbichler Optotechnik GmbH

Scan ST I+II

Γερμανία

steinbichler.de

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΑΡΩΤΗΣ

ΧΩΡΑ

URL

AGE solutions S.r.L.

Maestro 3D

Ιταλία

age-solutions.com

DIPRO

DORA

Ιαπωνία

dipro.co.jp

Imetric 3D GmbH

IScan D104, D104i; IScan L1 Series

Ελβετία

imetric.com

Optical Metrology Ltd.

Dental CAD/CAM Scanner

Ισραήλ

optimet.com

protechno

Ceratomic EVO

Ισπανία

protechno.com

Shining3d Tech

AutoScan 3D Dental Scanner

Κίνα

shining3d.com

smart optics Sensortechnik GmbH

Activity series

Γερμανία

smartoptics.de

Zfx GmbH

Evolution

Γερμανία

zfx-dental.com

Zirkonzahn

S600 ARTI

Ιταλία

zirkonzahn.com

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΑΡΩΤΗΣ

ΧΩΡΑ

URL

3M

True Definition Scanner

ΗΠΑ

3m.com

Cadent

Cadent iTero

ΗΠΑ

itero.com

Carestream

CS3500; CS3600

ΗΠΑ

carestreamdental.com

GC Tech. Europe N.V.

Aadva™ Intraoral

Βέλγιο

gctech-europe.com

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΑΡΩΤΗΣ

ΧΩΡΑ

URL

pritidenta

priti®face

Γερμανία

pritidenta.com

Zirkonzahn

FaceHunter

Ιταλία

zirkonzahn.com

με ενσωμάτωση ροής εργασίας

Ενδοστοματικοί σαρωτές
με απευθείας εισαγωγή

Σαρωτές προσώπου
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Αγορά

Αγοράστε το exocad μέσω ενός
από τους πολλούς συνεργάτες μας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σχετικά με την exocad

exocad:
Ο πραγματικά ανεξάρτητος
πάροχος λογισμικού για
την οδοντική βιομηχανία
CAD / CAM

2008

Το Ινστιτούτο Fraunhofer για έρευνα στον
τομέα Computer Graphics στο Darmstadt
ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση Dental CAD

2010

Ίδρυση της exocad

2011

Μόνιμη μεταφορά τεχνολογίας Dental
CAD από το Fraunhofer στην exocad

Ιδρύθηκε η exocad America

2014

Ιδρύθηκε η exocad Asia
Ιδρύθηκε η exocad Benelux

2015

Η exocad GmbH είναι μια δυναμική και καινοτόμος εταιρεία λογισμικού CAD / CAM που δεσμεύεται να επεκτείνει τις δυνατότητες της
ψηφιακής οδοντιατρικής και να παρέχει στους συνεργάτες της
ευέλικτο, αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση λογισμικό. Η τεχνολογία
του exocad επιτρέπει στους ολοκληρωτές συστημάτων να μετατρέπουν τον εξοπλισμό σε κορυφαίες ολοκληρωμένες λύσεις.
exocad ιδρύθηκε το 2010 ως θυγατρική του παγκοσμίως γνωστού
οργανισμού Fraunhofer. Εκείνη την εποχή, η τεχνολογία Dental CAD της
Fraunhofer μεταφέρθηκε στην exocad, όπου η ανάπτυξη συνεχίστηκε
ενεργά από τότε. Για πάνω από επτά χρόνια, η αφοσιωμένη ομάδα
μηχανικών και ερευνητών της exocad έχουν παράσχει με συνέπεια
καινοτομίες τελευταίας τεχνολογίας στην οδοντική βιομηχανία.
Το 2016, η exocad έλαβε μια επένδυση από την Carlyle Europe Technology
Partners (CETP), ενώ η Fraunhofer αποσύρθηκε από το μερίδιό της.
Υποστηριζόμενη από το παγκόσμιο δίκτυο της Carlyle, η exocad στοχεύει
να προωθήσει περαιτέρω τη δυναμική της ανάπτυξη και να ενισχύσει τη
θέση της ως ανεξάρτητος και καινοτόμος πάροχος τεχνολογίας.

Ιδρύθηκε η exocad UK

2016

Επένδυση από την Carlyle Europe
Technology Partners (CETP)

ΣΗΜΕΡΑ

Πέντε γραφεία παγκοσμίως, παρέχοντας
κορυφαία εξυπηρέτηση και τεχνική
υποστήριξη μέσω του δικτύου συνεργατών
της και ολοκληρωτών συστημάτων

120 25,000
Περισσότερες από …

Εργαστήρια σε …

Σήμερα, η exocad έχει πέντε γραφεία σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας
κορυφαία εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη μέσω του δικτύου
συνεργατών της και ολοκληρωτών συστημάτων. Τα προϊόντα της
Exocad χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 120 χώρες και δεκάδες
χιλιάδες επαγγελματίες του οδοντικού κλάδου εμπιστεύονται την
τεχνολογία της Exocad.

χώρες

χρησιμοποιούν προϊόντα exocad
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εγκαταστάσεις παγκοσμίως
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Πού θα μας βρείτε

exocad γραφεία σε όλο τον κόσμο
exocad Ηνωμένο Βασίλειο
Κεντρικά γραφεία Γερμανία

Benelux

exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Γερμανία

exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
L – 9911 Troisvierges
Λουξεμβούργο

Τηλ.: +49 61 51 / 629 48 90
Φαξ: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

Τηλ.: +352 278061 456
Φαξ: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

Αμερική

Ηνωμένο Βασίλειο

exocad America, Inc.
600 W. Cummings Park, Suite 4100
Woburn, MA 01801
ΗΠΑ

exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ.: +1 855 - EXO-4CAD (396 - 4223)
Φαξ: +1 617 - 963 - 1506
info@us.exocad.com

Τηλ.: +44 1642 843 016
info@exocad.com

exocad Αμερική
exocad Κεντρικά γραφεία
Γερμανία

exocad Ασία
Ασία
exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon
Χονγκ Κονγκ
Τηλ.: +852 - 375 24 160
Φαξ: +852 - 375 24 036
info@asia.exocad.com

Εκτύπωση
exocad GmbH
Julius-Reiber-Str. 37
D-64293 Darmstadt
Germany

exocad Benelux

Γενικοί διευθυντές: Maik Gerth, Tillmann Steinbrecher,
Εμπορικό μητρώο: HRB 88704
Τόπος αρμοδιότητας: Amtsgericht Darmstadt,
Αριθμός ΦΠΑ σύμφωνα με την § 27a Γερμανική Πράξη
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας: DE269596011
τηλέφωνο: +49 61 51/62 94 89-0
email: info@exocad.com
Αρμόδιος κατά την έννοια του νόμου περί Τύπου:
Tillmann Steinbrecher (Julius-Reiber-Str. 37, D-64293
Darmstadt, Γερμανία, τηλέφωνο: +49 61 51/62 94 89-0,
email: info@exocad.com)
Τα ονόματα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το φυλλάδιο είναι μόνο για σκοπούς αναγνώρισης.
Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
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Ο εξουσιοδοτημένος σας αντιπρόσωπος exocad:

Δεν υπάρχει σφραγίδα αντιπροσώπου εδώ;
Επισκεφθείτε το exocad.com/partners

