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exocad é a escolha de software para Fabricantes 
líders de sistemas de CAD/CAM dentais. Especia-
listas renomados do mundo inteiro utilizam as 
nossas soluções de odontologia digital.
Esses usuários dão-nos feedback contínuo, que 
usamos para melhorar cada vez mais os nossos 
produtos e adaptá-los às necessidades dos 
nossos clientes, que evoluem continuamente. 
Nossa missão é expandir a odontologia digital 
criando soluções de software sólidas, confiáveis e 
fáceis de usar, dedicadas a clientes que atuam 
num mercado em rápida evolução. Queremos 

aprender cada vez mais com protéticos e  
dentistas como você, para fornecer soluções de 
software eficientes e fáceis de usar no dia a dia.

Poderá adaptar-se rapidamente às novas  
tendências em odontologia digital usando 
nossas soluções, graças ao nosso investimento 
em pesquisa e inovação. As nossas soluções de 
software são apropriadas para as mais diversas 
indicações e são boas opções tanto para quem já 
trabalha com CAD/CAM como para quem deseja 
iniciar-se.

Os melhores profissionais  
confiam em nossas soluções  
de odontologia digital

O exocad é um sistema modular de abordagem aberta que proporciona  
um máximo de flexibilidade. Assim como o software, o modelo de negócios 
da exocad também é flexível. O usuário pode optar entre diversas opções 
de módulos, adquirir licenças perpétuas de CAD ou alugar o software. São 
várias opções para você escolher.

A flexibilidade que você precisa

Simplifica e torna mais eficientes procedimentos complexos. 
Usando nossa ampla experiência junto a profissionais de 
odontologia, criamos softwares odontológicos mais acessíveis 
e apropriados para o futuro digital.

Fácil de usar e de excelente qualidade

As opcões para a odontologia digital são inumeras, e nem sempre é facil escolher entre tantas  
tecnologias novas. exocad simplifica esse ambiente complexo e já ajudou milhares de  
profissionais de odontologia no mundo inteiro a a adotarem a produção digital. São muitos os 
clientes satisfeitos, que nos enchem de orgulho. Antes de escolher um sistema CAD/CAM,  
pergunte a seus colegas e amigos o que acham de nosso software.

exocad

Grandes marcas como Amann 
Girrbach, BEGO, KaVo, Nobel 
Biocare, Schütz Dental, Zfx e 
Zirkonzahn oferecem sistemas 
CAD/CAM perfeitamente 
integrados que empregam a 
tecnologia exocad.

Nosso software CAD/CAM oferece mais opções de soluções integradas com 
digitalizadores, fresadoras, impressoras e materiais. Estamos sempre 
abertos a novas ideias, preparados para apoiar as melhores soluções, hoje  
e no futuro, e atender e superar as expectativas de nossos clientes.

Pronto para o futuro

Nosso software garante o máximo em inovação. Desde que começamos em 
2010, nossa equipe dedicada de engenheiros e pesquisadores vem desenvol-
vendo inovações de ponta em odontologia. Somos uma empresa indepen-
dente e sem vínculos a equipamentos específicos. Queremos criar soluções 
de software que ajudem a disseminar a odontologia digital.

Independente e inovador

Criamos softwares que nossos clientes gostam de usar e que geram lucros. 
Nosso produto demonstrou sua estabilidade em diversas situações, pois 
prestamos o máximo de atenção à qualidade em todos os detalhes. 
Fornecemos também atualizações confiáveis que oferecem novas possibili-
dades, sempre pensando em suas necessidades.

Confiável e seguro

Poupa tempo, mesmo em casos extensos e complexos, pois  
o software é robusto e de alto desempenho. Softwares mais 
rápidos e fáceis de usar agilizam o trabalho no dia a dia.

Fluxos de trabalho rápidos e eficientes
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Nossa solução completa de software oferece vários motivos para você começar hoje 
mesmo a criar seu futuro em odontologia digital. Mas nossa melhor proposta de venda 

são os milhares de clientes satisfeitos que conquistamos. O exocad impactou todo o 
mercado ao oferecer mais liberdade de escolha.

COMENTÁRIOS DE USUÁRIOS  
DO EXOCAD

 Aaron Bald 
Proprietário

J&B Dental Studio,  
Deforest, Wisconsin (USA) 

5 a 10 empregados

Quando começamos a trabalhar com o exocad e 
outros sistemas digitais, não tínhamos nenhuma 
experiência com CAD/CAM, mas precisamos de apenas 
alguns dias para aprender a usá-lo. O exocad foi e 
continua sendo um produto simples e fácil de usar. 

Desde que começamos a trabalhar de forma digital 
com o exocad, conseguimos mais clientes e nossa 
empresa teve enorme crescimento.

“

”

 Axel Kufner 
 Gerente do Departamento de  

Coroas e Pontes

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

350 empregados

A Dental Arts Laboratories, Inc. possui 12 sedes e 28 estações de projeto — todas 
exocad. O software é tremendamente versátil: intuitivo o bastante para quem 
não tem nenhuma experiência e poderoso o bastante para que os protéticos 
mais antigos cuidem dos casos mais complexos. A interface de usuário permite 
projetar tudo, desde coroas e pontes, protetores oclusais, barras e dentaduras 
parciais apoiadas por implantes. A odontologia ganha vida com renderização 
realista e ferramentas fáceis de usar. 

Há alguns anos, decidimos usar o exocad para nossos projetos porque o 
software consegue lidar com casos incomuns de grande ou pequeno porte. 
Também economizamos milhares de dólares por ano em módulos, atualizações 
e taxas de licenciamento, que não são obrigatórias.

O exocad faz nossas ideias ganharem vida, pois consegue solucionar todos os 
problemas que encontramos.

“

”

 Waldo Zarco Nosti 
Protético e Proprietário

Estudio dental CADCAM,  
Algeciras (Spain) 

Grupo exocad experts no Facebook 
5 empregados

A integração com odontologia digital reinventou o fluxo de trabalho entre 
clínicas e laboratórios de prótese. Para mim, o exocad é uma ferramenta 
indispensável para planejar meus casos e projetar as peças. Os recursos de 
comunicação do exocad agregam ainda mais valor na hora de tomar decisões 
importantes, pois posso rever modelos virtuais dos pacientes em meus projetos 
Smile Design.

Desde que adquiri experiência com o programa, consigo transformar minhas 
ideias em realidade.

“

”

 Hansi Lange 
 Mestre protético, Proprietário

Dental Labor Teuber,  
Darmstadt (Alemanha) 

22 empregados

Quando começamos a trabalhar com o exocad, já tínhamos ampla 
experiência com outros programas de CAD conhecidos no mercado. 
Mesmo sem nenhum treinamento prévio, conseguimos projetar coroas  
e pontes no mesmo dia. Cinco anos e milhares de projetos depois, 
concluímos que o exocad e capaz de desenhar praticamente todos os 
nossos projetos.

Com sua interface intuitiva, podemos trabalhar em qualquer projeto 
sem necessidade de treinamento. Essa flexibilidade facilita nossos 
projetos, até mesmo nos casos mais difíceis e incomuns. A cada novo 
recurso lançado, o exocad oferece mais possibilidades e ferramentas 
para cuidar de qualquer situação com rapidez e sem transtornos.

“

”

Alwin Ngai 
Chief Operating Officer 

Modern Dental Group Ltd.,  
Shenzhen (China) 

Mais de 2000 empregados

Desde que a revolução digital chegou aos laboratórios de 
prótese, nós testamos quase todos os softwares de CAD 
odontológico do mercado. O que eu e minha equipe mais 
gostamos no exocad é que ele é intuitivo para os protéticos, 
flexível o bastante para projetar restaurações complexas e se 
integra facilmente com outras soluções de plataforma aberta. 

Além de processar todo e qualquer tipo de caso, o exocad nos 
ajudou a melhorar nossos fluxos de trabalho digitais e nos 
preparar para o futuro.

“

”

Kevin Shi 
Diretor de Odontologia Digital

KTJ International Dental Group, 
Shenzhen (China) 

Mais de 2000 empregados

Nós usamos o DentalCAD, um software da exocad para projetar várias 
próteses dentárias. Os softwares da exocad são robustos e de alto 
desempenho, especialmente para implantodontia. 

Protéticos que utilizam softwares exocad podem projetar facilmente até 
implantes de apoio complexos, tornando o trabalho muito mais eficiente.  
O software exocad DentalCAD também é integrado com várias das 
principais marcas de digitalizadores, dando aos usuários mais liberdade  
de escolha.

“

”



Novidades
Destaques do exocad

Já disponível

• Projeto virtual de enceramento usando 
bibliotecas de modelos de dentes

• Os dentes podem ser copiados e colados  
com facilidade

• Compensação de ferramenta plana e  
Bullnose no interior da coroa

• Pontes sem conectores

• Melhoria da impressão do layout da DentalDB

• Exibição de grade de precisão

• Novo módulo complementar: Importação de 
movimentos da mandíbula

• Módulo de barras: Adicionar formas anatômicas 
à barra

• Model Creator: Adicionar texto aos modelos

• Dois novos articuladores virtuais: bio-art A7+ 
ajustável e Denar Mark 330

• E muito mais

Projetos com gengiva virtual

Recursos mais avançados de cutback

BetaBeta

Biblioteca de cutbacks

Opções mais avançadas para o espaço 
cimento

Opção de exibição de nova vista em corte  
interativa

Modo em cadeia para um posicionamento 
rápido dos dentes

Sugestões automáticas para o projeto de 
coroas unitárias

Projeto de pontes e enceramento sobre  
barras digitalizadas

Em breve

Em desenvolvimento

Webview: Envio de links que permitem 
visualização 3D em navegadores web ou em 
nosso aplicativo

Novas teclas de atalho que agilizam a 
interação

Switch Tab
Show/Hide
Antagonist

Show/Hide
Scan

Redo (Ctrl) Cut (Ctrl)

exoplan: Uma solução 3D para planejamento 
de implantes

Novos recursos no fluxo de trabalho 
dentalshare Módulo complementar: Estrutura Parcial

Um novo e poderoso software de CAD 
odontológico para clínicas

Módulo complementar: Projeto de Guias 
Cirúrgicos exocad Ortho

Model Creator: Gengiva removível para 
modelo com análogos de implantes

Módulo Articulador Opções mais flexíveis de 
seleção de áreas de movimentação do 
articulador Módulo complementar: Smile Design

6 7

Bibliotecas de preparos e de retenções
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Planejamento de implantes

exoplan
Usando nossa ampla experiência, criamos 
soluções de odontologia digital fáceis de usar e 
acessíveis para planejamento de implantes.

→ Páginas 36 e 37

Ortodontia

exocad Ortho
O exocad Ortho é a nossa nova solução para criar 
modelos ortodônticos para arquivamento, 
configurações de dentes virtuais, posicionamen-
to de braquetes e muito mais.

→ Páginas 38 e 39

Produção

exocam
O exocam torna a fresagem mais fácil do  
que nunca. Integração perfeita e resultados 
excelentes.

→ Páginas 40 e 41

Digitalização

exoscan
O Dental CAD é totalmente integrado  
com o digitalizador.

→ Páginas 44 e 45

Informe

dentalshare
Agiliza a colaboração a permitir troca de projetos 
dentro da plataforma de software exocad.

→ Páginas 42 e 43

Prévio

exocad e exoscan são marcas registradas da exocad GmbH.

Solução de software completa 
para odontologia digital
Projetos

exocad DentalCAD
Líder entre os softwares de marca branca da àrea 
dental: excelente para principiantes e poderoso 
em mãos experientes.

→ Páginas 10 a 15

Projetos

exocad ChairsideCAD
O exocad ChairsideCAD traz mais automação, 
simplifica a experiência do usuário e é projetado 
especialmente para uso em ambientes clínicos.

→ Páginas 16 e 17

exocad

Novidade em 2017

Novidade em 2017
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Poderoso software de  
CAD odontológico

O exocad DentalCAD é o software líder entre as marcas brancas da àrea dental; 
ótimo para principiantes e poderoso em mãos experientes.

O nosso software CAD é conhecido por ser rápido e fácil de usar, características que 
reduzem custos de treinamento e maximizam a produtividade. O exocad DentalCAD é 
confiável e robusto, mesmo para quem lida com casos complexos diariamente. 

O exocad DentalCAD é rápido e flexível porque emprega resultados das pesquisas mais 
recentes na área de modelagem orgânica. Há mais de sete anos, a equipe de engenhei-
ros e pesquisadores da exocad vem criando inovações para um mercado em constante 
evolução. 

Ouvimos sempre nossos clientes e integramos continuamente as informações mais 
atualizadas para manter os usuários do exocad sempre à frente.

exocad DentalCAD

Muitos recursos para várias indicações
Até a versão básica do exocad DentalCAD pode ser usada para diversas indicações.

Attachments

Inlays e onlays

Trabalho com moldes de cera

Estruturas de pontes

Facetas

Coroas telescópicas

Acoplamentos anatômicos 
ou simplesCoroas anatômicas

Crie coroas estéticas e funcionais 
com um mínimo de esforço. Várias 
bibliotecas de modelos de dentes 
de alta qualidade vêm incluídas.

A partir da imagem anatômica,  
é possível selecionar opções de 
cutback para criar o acoplamento 
ideal.

Uma grande biblioteca de anexos 
permite adicionar ou remover 
formas de seus projetos.

Coroas anatómicas, coifas, pônticos 
ou inlays, que podem ser combinados 
em pontes e estruturas.

Restaurações estéticas tipo inlay ou 
onlay podem ser projetadas de 
maneira rápida e fácil.

Obtenha excelentes resultados 
estéticos com apenas alguns 
cliques Várias bibliotecas com belos 
modelos de dentes vêm incluídas.

Enceramentos feitos à mão podem 
ser digitalizados, editados e copiados 
por fresagem. Também é possível 
criar enceramentos digitalmente.

O exocad proporciona máxima 
flexibilidade para projeto de coroas 
telescópicas.
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Grave arquivos PDF 3D para enviar  
visualizações do projeto, que podem ser vistas  

em 3D em visualizadores de PDF comuns

Troque pastas com dados 3D 
pesados utilizando dentalshare

Aprenda mais
exocad DentalCAD

exocad.com/3d.pdf

Uma vibrante comunidade online 
Junte-se a uma comunidade online vibrante e altamente qualificada. Compar-
tilhe e discuta sua experiência com um grupo independente no Facebook:  
facebook.com/groups/exocadexperts

Nossos distribuidores e empresas independentes oferecem suporte técnico 
online ou presencial. Para saber mais, acesse: exocad.com/partners

Visite nosso canal no YouTube. Você encontrará incríveis demonstrações visuais 
de nossa tecnologia, tutoriais de vídeo e guias rápidos informativos que ajuda-
rão você a usar nossos produtos de forma cada vez melhor. yt.vu/+exocad

Depois de conhecer as funções básicas do nosso software, venha conhecer também:

https://exocad.com/3d.pdf
http://www.facebook.com/groups/exocadexperts
http://exocad.com/partners
http://yt.vu/+exocad
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Tecnologia TruSmile

Representações realistas de 
restaurações.

→ Página 29

Módulo de  
estrutura parcial

Projeto de estruturas para  
próteses esqueleticas.

→ Páginas 26 e 27

Articulador virtual

Simula o movimento da mandíbula 
e analisa a oclusão dinâmica.

→ Página 30

Visualizador DICOMImportação de  
movimentos da mandíbula Visualiza dados de voxels de TC 

durante a elaboração de projetos. Importa medidas da mandíbula de 
equipamentos. → Página 32
→ Página 31

Biblioteca de  
modelos de dentes

Biblioteca com belos modelos de 
dentes naturais.

→ Páginas 34 e 35

Smile Design

Combina fotos, contornos e  
simulações 3D dos pacientes.

→ Página 33

Módulo de implantes Módulo de barra Model Creator

Módulos complementares 
do exocad DentalCAD
É fácil atualizar o exocad DentalCAD da exocad conforme as suas necessidades.  
O software possui diversas opções de módulos complementares para indicações avançadas.

Projetos de pilares e pontes  
aparafusadas

→ Páginas 18 e 19

Projetos avançados de barras 
comuns ou complexas.

Cria modelos físicos a partir de 
moldes digitalizados.

→ Páginas 20 e 21 → Páginas 22 e 23

Módulo de placa  
oclusal

Módulo de  
provisórios

Para projetar protetores noturnos.

→ Página 24

Cria provisórios do tipo casca  
de ovo a partir de digitalizações  
pré-operatórias.

→ Página 25

Módulo dentadura  
de completa

Projeto digital de dentaduras 
completas.

→ Página 28

exocad DentalCAD

Em desenvolvimentoNovo

Em breve
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Indicações e recursos do 
exocad ChairsideCAD

Módulos  
complementares

Um poderoso software de CAD 
odontológico para clínicas

exocad ChairsideCAD

O exocad ChairsideCAD traz mais automação, simplifica a experiência do usuário e é projetado  
especialmente para uso em ambientes clínicos.

O software oferece suporta para projetos de restaurações dentárias que podem ser criadas com o 
paciente na cadeira, como inlays, onlays, coroas, lâminas, pontes e pônticos. Os módulos comple-
mentares podem ser usados para criar casquetes temporários e acessórios odontológicos como 
placas oclusais.
O software exocad é baseado em tecnologias sólidas e comprovadas e permite abrir arquivos gerados 
por qualquer digitalizador intraoral. Trabalhamos em estreita parceria com alguns dos principais 
fabricantes de equipamentos para garantir uma integração perfeita e otimização do fluxo de trabalho.

Nossa plataforma é aberta e compatível com diversos sistemas de produção e opções de materiais. 
Se você não conseguir produzir uma prótese localmente, o sistema de comunicação integrado dental-
share permite colaborar com outros laboratórios de prótese.

Comunique-
-se com seus 
pacientes de 

forma mais 
visual

Módulo de placa  
oclusal
Projecte protetores noturnos.

→ Página 24

Módulo de  
provisórios
Cria provisórios do tipo casca  
de ovo a partir de digitalizações  
pré-operatórias.

→ Página 25

Tecnologia TruSmile

Representações realistas de 
restaurações.

→ Página 29

Articulador virtual

Simular os movimentos da mandí-
bula e adaptar em oclusão dinâmica. 

→ Página 30

Coroas anatômicas
Crie coroas estéticas e funcionais 
com um mínimo de esforço. Várias 
bibliotecas de modelos de dentes 
de alta qualidade vêm incluídas.

Coifas anatômicas ou 
simples
A partir da imagem anatômica,  
é possível selecionar opções de 
cutback para criar a coifa ideal.

Estruturas de pontes
Coroas de contorno completo, 
coifas, pônticos ou inlays, que 
podem ser combinados com 
suportes e outros componentes  
de pontes.

Inlays e onlays
Restaurações estéticas tipo inlay ou 
onlay podem ser projetadas de 
maneira rápida e fácil.

Facetas
Obtenha excelentes resultados 
estéticos com apenas alguns 
cliques Várias bibliotecas com belos 
modelos de dentes vêm incluídas.

Novidade em 2017
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Alta produtividade e  
processos confiáveis
Os pilares e a estrutura podem ser adaptados de uma vez em 
única sessão de CAD. Se o projeto incluir parâmetros apropria-
dos de fresagem dos pilares e da supraestrutura, o encaixe 
pode ser otimizado de uma só vez ao produzir a peça, sem 
necessidade de digitalizar novamente o pilar antes de projetar 
a supraestrutura. 
 
O equipamento permite fresar no local ou enviar arquivos para 
solicitar um serviço de um fornecedor externo. O sistema suporta 
diversos equipamentos de fresagem, e os principais centros 
de produção aceitam arquivos gerados pelo software exocad.

Opções de projeto flexíveis para vários tipos 
de restaurações baseadas em implantes

Projetos de pilares e pontes  
aparafusadas

Módulo de implantes

Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD 

Projeto de pilares 
personalizados
Com o módulo de implantes 
exocad, fica mais rápido e fácil 
projetar pilares personalizados.

Pontes aparafusadas
Projetar de pontes aparafusadas, 
coroas e “copings” também fica 
muito mais simples. 

Biblioteca de implantes com inúmeras opções
O exocad DentalCAD vem com uma biblioteca com vários tipos de implantes. O sistema 
suporta os mais diversos tipos de implantes, desde os fabricantes mais prestigiados a 
empresas menores com presença local. Existem ainda diversas outras opções de bases 
de titânio de outros fabricantes. Alguns centros de fresagem também oferecem 
bibliotecas dedicadas para o Módulo de implante do exocad.
exocad.com/oem-integration/library-integration/

Projetos avançados  
de pontes e implantes

http://www.exocad.com/oem-integration/library-integration/
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Barra com retenções

Projetos avançados de barras  
comuns ou complexas

Módulo de barra

Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD 

Estrutura secundária 
com retenções

O Módulo de Barras do exocad permite criar barras dentá-
rias padrão de maneira rápida e fácil ou projetar barras 
mais complexas sob medida.

As barras servem como componentes apoiados de restaura-
ções anatômicas completas. O projeto pode incluir anexos, 
retenções, orifícios cilíndricos ou até formas predefinidas, que 
podem ser recortadas para colar ou aparafusar os anexos  
pré-fabricados à barra.
Com suas sofisticadas opções de projeto, o Módulo de Barras 
exocad permite desenhar barras apropriadas para situações 
clínicas complexas e que proporcionam o máximo conforto ao 
paciente.

Para produzir barras perfeitamente adaptadas, é preciso um 
sistema de digitalização de altíssima precisão. Nosso processo 
trabalha com scanners táteis e outros dispositivos de mensu-
ração de alta precisão para tornar o processo confiável.

Barra com anexos

Projeto rápido de barras comuns
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Cria modelos físicos a partir  
de moldes digitalizados

Model Creator

Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD 

O Model Creator da exocad ajuda a criar modelos físicos a partir dados 
obtidos de scanners intraorais ou de moldes digitalizados.

Podem ser projetados modelos com segmentos destacáveis (usando bases 
pré-fabricadas) ou monolíticos (onde apenas o preparo é removível). Por 
padrão, o módulo suporta arquivos STL (formato aberto), permitindo 
suportar diversos digitalizadores intraorais sem nenhum custo adicional. 

Crie modelos com análogos de implantes  
Uma opção de gengiva virtual será lançado em 
breve

Modelos de arco completo (superior e inferior)

Identifique seus modelos
Os modelos ocos barateiam  
enormemente a impressão

Modelo segmentado Dois tipos de modelos disponíveis.
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Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD e exocad ChairsideCAD

Cria provisórios tipo casca  
de ovo usando digitalizações  
pré-operatórias

Módulo de provisórios

Projete coroas e pontes temporárias usando a 
técnica da casca de ovo. 

Os provisórios são criados a partir de digitaliza-
ções pré-operatórias. O formato da coroa ou 
ponte provisória pode ser baseado na anatomia 
original (dependendo das condições do dente 
original) ou nas bibliotecas de modelos de dentes.

Provisório individual desenhado 
usando a técnica casca de ovo

Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD e exocad ChairsideCAD

Projeto de protetores noturnos
Módulo de placa oclusal

Com o Módulo de Placa Oclusal da exocad, 
protetores noturnos terapêuticos de alta 
qualidade podem ser projetados rapidamente. 

Os arquivos de saída podem ser 
fresados ou impressos

Para obter os melhores resultados no paciente, 
recomendamos usar o Módulo de Placa Oclusal 
junto com o articulador virtual.
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Utilize varreduras com textura para 
projetar o suporte de acordo com o 
planejamento

Posicione os dentes no exocad DentalCAD  
e combine-os com o suporte

Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD 

Projeto de estruturas para 
próteses esqueleticas 

Módulo de estrutura parcial

Com o Módulo esqueleticas removíveis, a exocad criou uma 
solução digital para projetar suportes de alta qualidade para 
próteses esqueleticas. 

Nossa solução para esqueleticas 
é altamente flexível e atende  
às exigências dos melhores 
especialistas da área.

• Recursos avançados de projeto e 
personalização para malhas, conectores 
grandes, presilhas, placas linguais e 
linhas de acabamento.

• Suporte para retentores com barra em I

• Combina modelos parciais com elemen-
tos de projeto de coroas e pontes

• Pilares retêntivos 

• Permite acrescentar logotipos e texto à 
estrutura

• Cria barras de suporte para impressão 

• Relevo automatico para melhorar o 
encaixe

• E muito mais

Em breve



28 29

Pr
oj

et
os

Projeto digital de  
Próteses totais

Módulo dentadura completa

Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD 

O novo Módulo Dentadura Completa cria um 
fluxo de trabalho específico para o projeto de 
dentaduras completas com excelente estética. 

O modelo pode ser analisado digitalmente e os 
resultados usados para sugerir automaticamen-
te o posicionamento dos dentes. A prótese pode 
ser produzida por fresagem, impressão ou uma 
combinação desses métodos.

Sugestão automática de configurações de dentes

Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD e exocad ChairsideCAD

Representações realistas  
de restaurações

Tecnologia TruSmile

A tecnologia exocad TruSmile mostra as restaurações dentárias de 
forma quase fotorrealista em tempo real durante o projeto. 

Além de proporcionar ao usuário uma interface de visualização em tempo 
real, o TruSmile também serve como uma poderosa ferramenta de marke-
ting para dentistas que utilizam sistemas de CAD/CAM durante o atendi-
mento. Pode-se usá-la, por exemplo, para convencer o paciente a escolher 
uma restauração de cerâmica em vez uma coroa de metal.

TruSmile com seleção  
fotorrealista de cor de um  

único dente
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Simular o movimento da  
mandíbula e incorporar uma 
oclusão dinâmica

Articulador virtual

Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD 

O Articulador Virtual da exocad permite 
projetar coroas e pontes bem adaptadas em 
oclusão dinâmica. 

O software lê com precisão o posicionamento 
nos modelos de gesso em um articulador físico 
(com a ajuda de um digitalizador apropriado para 
o articulador virtual), produzindo resultados 

perfeitamente adaptados para cada paciente. 
Assim como em um articulador físico, é possível 
ajustar parâmetros como ângulo condilar, ângulo 
de Bennet e deslocamento lateral imediato. Para 
importar dados de medições realizadas por 
equipamentos o módulo Articulador Virtual 
pode ser combinado com o módulo de Importa-
ção de Movimento Mandibular.

Diversos articuladores com ajuste  
automático de oclusão

Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD 

Importa medidas de  
movimentação da mandíbula

Importação de movimentos da mandíbula

O Módulo de Importação de 
Movimento Mandibular permite 
importar dados de movimento das 
mandíbulas medidos por equipa-
mentos externos como o sistema 
JMA da Zebris. O módulo funciona 
em conjunto com o Módulo Articu-
lador Virtual. 

Os movimentos dinâmicos da mandíbula do paciente são transferidos 
para o software. Reproduza os movimentos e crie restaurações  
apropriadas para os movimentos que realmente ocorrem

Novo
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Recuso avançado: O Model Creator permite criar 
modelos físicos semidinâmicos e inovadores
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Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD 

Combina fotos, contornos e  
simulações 3D dos pacientes

Smile Design

Pr
oj

et
os

Com o novo Módulo Smile Design,  
a exocad criou uma solução de 
planejamento estético fácil de usar 
e que produz resultados mais 
previsíveis.

Prévio

Visualiza dados de vóxels de  
TC durante projetos

Visualizador DICOM

Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD 

A plataforma exocad DentalCAD inclui um visualizador 
DICOM* integrado, que permite projetar restaurações 
usando vóxels de dados importados de equipamentos de TC.

*Observação: O visualizador DICOM não é apropriado para finalidades clínicas ou diagnósticas.

• Carrega as fotos do paciente

• Combina as fotos com os dados de varreduras 3D

• Adiciona automaticamente e permite editar as linhas-guia 

• Seleciona formatos de dentes de uma vasta biblioteca

• Edita os contornos em imagens 2D

• Durante o projeto 2D, o resultado é exibido em 3D em tempo  
real de vários ângulos
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Biblioteca com belos modelos  
de dentes naturais

Biblioteca de modelos de dentes

Módulo complementar para:  
exocad DentalCAD 

O exocad DentalCAD vem com diversas de 
bibliotecas de modelos de dentes. 

Para quem quer ainda mais opções, oferecemos 
uma biblioteca mais extensa com belos modelos 
de dentes naturais a preços acessíveis (vendida 
separadamente).

A biblioteca inclui a coleção “Anteriores” de dentes anteriores, 
criada pelo Dr. Jan Hajtó. Também estão disponíveis diversas 
outras ferramentas úteis para protéticos e clínicos no dia a 
dia. A biblioteca foi obtida de outras fontes, incluindo livros e 
até modelos físicos.

• 61 conjuntos de dentes anteriores da arcada superior

• 19 conjuntos de dentes anteriores da arcada inferior

• 19 conjuntos de dentes posteriores da arcada superior

• 19 conjuntos de dentes posteriores da arcada inferior

Ao comprar esse módulo, você terá um total de:
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Projeto de guias cirúrgicos
Com o novo Módulo de Projeto de Guias Cirúrgi-
cas, é possível projetar diversos tipos de guias, 
baseadas nas posições de implantes planejadas 
no exoplan, e modelos digitalizados.

Prévio
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Solução integrada para planeja-
mento de implantes em 3D

exoplan

O exoplan é um novo software de planejamento pré-operatório para implantodontia, que permite 
visualizar o posicionamento do implante em imagens anatômicas do paciente. 

• Planejamento otimizado do posicionamento de implantes

• Leitura de dados DICOM de diversos equipamento de TC

• Visualização 2D e 3D avançada

• Correspondência fácil entre dados de leituras óticas e dados 
DICOM

• Vários recursos de análise

• Fluxo de trabalho simples

• Orientação passo a passo em todo o processo

• Integração total com o exocad DentalCAD

Usando nossa ampla 
experiência, criamos soluções 
de odontologia digital fáceis 
de usar e acessíveis para 
planejamento de implantes.

Os dados de scan ótico  
podem ser correlacionados  
com dados DICOM

36

O processo emprega imagens de 
tomografia computadorizada (TC) e 
tomografia computadorizada de 
feixe cônico (TCFC) obtidas de 
outros equipamentos, que podem 
ser complementadas por varredu-
ras óticas da anatomia do paciente 
e por modelos virtuais de prótese.  
O exoplan permite realizar todo o 
processo de planejamento e 
exportar dados geométricos para 
serem utilizados para fabricar guias 
cirúrgicos.

O exoplan é totalmente 
integrado ao exocad DentalCAD

Novidade em 2017
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Segmentação dentária com um clique

Projeto interativo  
a partir de modelos

Solução integrada para  
indicações ortodônticas

exocad Ortho Archiver exocad Ortho

O Ortho Archiver é a solução da 
exocad para criar modelos orto-
dônticos para arquivamento.

Os módulo de ortodontia exocad podem 
ser usados em conjunto com a Tecnologia 

TruSmile para criar uma representação 
quase fotorrealista dos dentes 

Todas as vantagens do exocad, agora para ortodontia:

• Interface intuitiva e automatizada para produzir 
resultados rápidos.

• Excelente integração com outros equipamentos, 
incluindo digitalizadores intraorais e de impressão.

• Plataforma aberta

Prévia

Outros módulos de ortodontia estão disponíveis para visualização 
virtual dos dentes, colocação de braquetes e outros recursos.

Novidade em 2017
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Você ainda não usa o exocam?
Como empregamos formatos de intercâmbio abertos  
baseados em XML, os softwares exocad DentalCAD e exocad 
ChairsideCAD podem ser facilmente integrados com outros 
produtos CAM. Para mais informações, acesse o nosso 
website: exocad.com/oem-integration/cam-integration

A configuração de fresagem é simplificada
pela interface fácil de usar do exocam

Tecnologia de ponta em CAM
exocam

• Introdução de projetos no interior de blocos de 
materiais

• Gerenciamento de filas de produção

• Gerenciamento de blocos de materiais

• Criação automática do caminho de corte (toolpath)

• Visualização dos caminhos de corte e simulação da 
fresagem

Recursos do exocam:

O exocam facilita enormemente a fresagem, proporcionando integração 
perfeita e excelentes resultados. 

Com o exocam, até usuários inexperientes podem utilizar o melhor da 
tecnologia CAM, totalmente integrada com nossos produtos de software 
CAD. O exocam fornece tudo o que você precisa para otimizar fluxo de 
trabalho em seu laboratório de prótese.

O exocam agora vem com  
bibliotecas de moldes de pilares 
prontos para fresagem ou escultura

Suporte a blocos com várias camadas

40

A Tecnologia TruSmile permite a colocação 
interativa e visualização realista de blocos de 
vários tons durante a o projeto

Prévia

Suporte a diversos apoios pré-formados

http://www.exocad.com/oem-integration/cam-integration/
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Agiliza a colaboração a permitir  
troca de projetos dentro da plataforma 
de software exocad.

Sem taxas por transferência nem 
comissões*
O dentalshare não corrói suas margens de lucro. Não cobra-
mos comissões por transferência nem aceitamos comissões 
dos centros de produção.

Transparência e privacidade
Com o dentalshare, o usuário escolhe os dados que deseja 
enviar e o momento enviá-los. Talvez haja algumas informa-
ções que você não deseja compartilhar com o destinatário. 
Por exemplo, um protético pode querer transmitir um conjun-
to de dados para outro laboratório para fresagem sem revelar 
o nome do dentista para quem trabalha.

* Sujeito a políticas de uso justo

Comunicação rápida,  
segura e fácil

dentalshare

Não nos limitamos a “fazer um upload” para a oficina de fresagem. O que queremos é 
cuidar de toda a comunicação digital multidirecional entre clínicos, protéticos e 
laboratórios de prótese. 

O dentalshare permite distribuir os fluxos de trabalho e torna mais eficien-
te a colaboração online. O dentalshare utiliza tecnologia de compressão 
de última geração e um protocolo de transferência robusto, que 
permitem comprimir grandes volumes de dados facilmente, mesmo 
em conexões de internet pouco confiáveis ou restrições de firewall. 
Por exemplo, o destinatário pode começar a receber arquivos gran-
des antes que o remetente tenha terminado de enviá-los. Todas as 
transferências são criptografadas com algoritmos criptográficos de 
ponta e verificadas no ponto de recepção.

Para maximizar a confiabilidade e o fluxo de dados em rede, o exocad 
emprega uma estrutura própria de servidores distribuídos com cone-
xões de vários gigabits e servidores em todo o mundo.

Webview
Envio de links que permitem visualização 3D  
em navegadores web ou em nosso aplicativo.  
Experimente agora: webview.dental/demo

 

 

Novo
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http://webview.dental/demo
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Para fabricantes de scanners
Se você é fornecedor de soluções de digitalização 3D e 
gostaria de disponibilizar sua tecnologia para o mercado 
odontológico, 

o exoscan da exocad pode ajudá-lo a integrar o seu scanner 
com a nossa plataforma exocad DentalCAD com uma GUI 
fácil de usar e perfeitamente integrada.

O exoscan complementa a integração do fluxo de trabalho 
baseado em XML do exocad, melhorando ainda mais a 
experiência de utilização. Cada vez mais digitalizadores estão 
sendo integrados com o exoscan. Também é possível, usando 
o exocad DentalCAD, integrar o exoscan com digitalizadores 
odontológicos desenvolvidos para outros softwares de CAD. 

O exoscan pode ser usado tanto com digitalizadores de mesa 
ou intraorais.

Interface simples 
baseada em uma 
DLL

exoscan
•  GUI fácil de usar e fluxo de trabalho 

próprio para odontologia

•  Recorte e registro interativo

•  Triangulação rápida e precisa

Acesso ao digitalizador 
(fornecido por-terceiros)

•  Controlador do hardware do 
digitalizador

•  Aquisição de imagem

•  Reconstrução 3D

exocad DentalCAD

Integração total

O exocad DentalCAD é totalmente  
integrado com o digitalizador

exoscan

O exoscan é uma solução completa de digitalização dentária, 
criada para trabalhar com diversos scanners e tecnologias 
de scan. 
O exoscan integra perfeitamente a digitalização e o CAD. A 
digitalização e o design são realizados pelo mesmo aplicativo.
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Digitalizadores de mesa

com integração defluxo de trabalho e suporte a exoscan

EMPRESA SCANNER PAÍS URL

CADstar CS ULTRA, CS ULTRA PRO e CS ULTRA ORTHO Áustria cadstar.dental

DOF Inc. Freedom; Swing Coreia do Sul dof-lab.com

GC Tech. Europe N.V. Aadva Lab Scan Bélgica gctech-europe.com

GT Medical SCAN-FIT 2 (SF2)® Espanha gt-medi

Medit Co., Ltd Identica; Identica Blue & Hybrid Coreia do Sul meditdental.com

Open Technologies S.r.L. REVENG 3D Dental Scanner; SinergiaSCAN Itália scanner3d.it

Renishaw PLC DS 10 (Incise) Reino Unido renishaw.com

Steinbichler Optotechnik GmbH Scan ST I+II Alemanha steinbichler.de

com integração de fluxo de trabalho

EMPRESA SCANNER PAÍS URL

AGE solutions S.r.L. Maestro 3D Itália age-solutions.com

DIPRO DORA Japão dipro.co.jp

Imetric 3D GmbH IScan D104, D104i; IScan série L1 Suíça imetric.com

Optical Metrology Ltd. Dental CAD/CAM Scanner Israel optimet.com

protechno Ceratomic EVO Espanha protechno.com

Shining3d Tech AutoScan 3D Dental Scanner China shining3d.com

smart optics Sensortechnik GmbH Activity series Alemanha smartoptics.de

Zfx GmbH Evolution Alemanha zfx-dental.com

Zirkonzahn S600 ARTI Itália zirkonzahn.com

Digitalizadores intraorais

com importação direta

EMPRESA SCANNER PAÍS URL

3M True Definition Scanner EUA 3m.com

Cadent Cadent iTero EUA itero.com

Carestream CS3500; CS3600 EUA carestreamdental.com

GC Tech. Europe N.V. Aadva™ Intraoral Bélgica gctech-europe.com

Digitalizadores de face

EMPRESA SCANNER PAÍS URL

pritidenta priti®face Alemanha pritidenta.com

Zirkonzahn FaceHunter Itália zirkonzahn.com

Compre o exocad a partir de  
um de nossos distribuidores

Comece hoje a construir seu futuro

Em vez de vender diretamente, a exocad desenvolve parcerias com fabricantes e 
integra o software exocad em equipamentos odontológicos, criando sistemas 
adaptados especialmente para você. 

Nossos revendedores oferecem amplo treinamento e assistência técnica qualificada 
para seus clientes. Para obter informações de suporte ao produto, promoções ou outras 
atualizações, entre em contato com um de nossos parceiros. A lista de parceiros está 
disponível em exocad.com/partners

A exocad desenvolveu parcerias com os principais fabricantes de digitali-
zadores odontológicos. Por isso, o exocad DentalCAD serve como base 
para vários sistemas de CAD/CAM com fluxos de trabalho bem integrados. 
Isso permite que o usuário escolha entre vários fabricantes de digitaliza-
dores 3D. De digitalizadores a laser baratos a dispositivos de alta precisão 
que utilizam luz estruturada, holografia conoscópica ou tecnologia tátil: 
Isso permite ao usuário escolher o equipamento mais apropriado para 
seu orçamento e necessidades de precisão.

Todos os digitalizadores a seguir são integrados com base em arquivos  
e/ou integração exoscan. A integração baseada em arquivos facilita o fluxo 
de trabalho entre o exocad DentalCAD e o software do digitalizador. 
O exoscan integra perfeitamente a digitalização e o CAD. A digitalização e  
o design são realizados pelo mesmo aplicativo. Para saber mais, acesse 
exocad.com/oem-integration/

Soluções integradas 
fornecidas pela exocad

http://exocad.com/partners
http://exocad.com/oem-integration/
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2008
O Instituto Fraunhofer de Pesquisa  

em Computação Gráfica (Darmstadt, 
Alemanha) criou a primeira versão  

do Dental CAD

2015

HOJE
Cinco escritórios no mundo inteiro 

prestam atendimento e suporte técnico a 
uma rede diversificada de parceiros e 

integradores de sistema

120
utilizam produtos exocad

países
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25.000Muito mais…

presença no mundo

Fundação da exocad

Transferência definitiva da tecnologia 
Dental CAD do Instituto Fraunhofer  
para a exocad

A exocad America foi fundada

Investimento da Carlyle Europe 
Technology Partners (CETP)

2010

2011

Fundação da exocad Asia

Fundação da exocad Benelux

2014

A exocad UK (Reino Unido) foi fundada

2016

exocad: Fornecedor  
independente de  
software para CAD/
CAM odontológico

A exocad

A exocad GmbH é uma empresa inovadora e dinâmica de software para 
CAD/CAM odontológico, que vem procurando expandir as possibilida-
des da odontologia digital e oferecer aos seus parceiros distribuidores 
softwares flexíveis, confiáveis e fáceis de usar. A tecnologia exocad 
permite que integradores de sistemas transformem seus equipamentos 
em soluções completas de alto desempenho.

A exocad foi fundada em 2010, na incubadora do Instituto Fraunhofer, uma 
instituição de pesquisa de renome mundial. Na fundação, a tecnologia de 
CAD odontológico do instituto foi transferida para a exocad, que continuou 
a desenvolvê-la desde aquela época. Há mais de sete anos, a equipe de 
engenheiros e pesquisadores da exocad vem criando inovações de ponta 
em odontologia.

Em 2016, a exocad recebeu um investimento da Carlyle Europe Technology 
Partners (CETP) e o Instituto Fraunhofer cedeu sua participação na empre-
sa. Com o apoio da rede global da Carlyle, a exocad deseja continuar sua 
expansão dinâmica e fortalecer sua posição como criadora independente 
de tecnologias inovadoras.

Atualmente, a exocad possui cinco escritórios no mundo inteiro, que 
prestam atendimento e suporte técnico a uma rede diversificada de 
parceiros e integradores de sistema. Os produtos exocad são usados em 
mais de 120 países e conquistaram a confiança de dezenas de milhares  
de profissionais da área odontológica.

Laboratórios que…
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exocad UK

exocad Headquarters 
Germany

exocad Benelux

exocad Asia

exocad America

Escritórios da exocad
Onde estamos

Sede na Alemanha
exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Alemanha

Tel:  +49 61 51 / 629 48 90 
Fax: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

Estados Unidos
exocad America, Inc.
600 W. Cummings Park, Suite 4100
Woburn, MA 01801
EUA 

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

Ásia
exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon 
Hong Kong

Tel:  +852 - 375 24 160
Fax:  +852 - 375 24 036
info@asia.exocad.com

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

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

Reino Unido
exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
Reino Unido

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

Informações legais 
exocad GmbH 
Julius-Reiber-Str. 37 37 
D-64293 Darmstadt 
Alemanha

Responsáveis legais: Maik Gerth, Tillmann Steinbrecher 
Registro comercial: HRB 88704 
Tribunal competente: Amtsgericht Darmstadt 
Nº. IVA (§ 27a da Lei do Imposto  
de Valor Agregado): DE269596011

Telefone: +49 61 51/62 94 89-0 
E-mail: info@exocad.com

Responsável para fins da lei de imprensa: 
Tillmann Steinbrecher 
(Julius-Reiber-Str. 37, D-64293 Darmstadt, Alemanha, 
telefone  +49 61 51/62 94 89-0, e-mail info@exocad.com)

Os nomes de produtos utilizados neste prospecto 
possuem finalidade meramente identificatória. Todas  
as marcas comerciais e marcas registradas pertencem 
a seus respectivos proprietários.

mailto:info%40exocad.com?subject=
mailto:info%40us.exocad.com?subject=
mailto:info%40asia.exocad.com?subject=
mailto:info%40exocad.com?subject=
mailto:info%40exocad.com?subject=


Revendedores exocad 

Se não encontrar as informações que procura aqui, acesse exocad.com/partners

http://www.exocad.com/partners

