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Cirurgia guiada para  
resultados protéticos 
previsíveis

Imagine the CADabilities

Dr. Guilherme Saavedra, Dentista
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Descubra nosso potente software de desenho de planejamento de im-
plante e guia cirúrgico exoplan – criado para disponibilizar o máximo em 
flexibilidade para laboratórios odontológicos, dentistas, especialistas em 
implantes e cirurgiões. Baseado na renomada plataforma exocad, o 
exoplan garante um fluxo de trabalho digital integrado e o máximo em 
usabilidade e desempenho.

O exoplan guia os profissionais de odontologia através do planejamento de 
implantes e do desenho de guias cirúrgicas em um workflow digital bastante 
intuitivo. Graças à sua arquitetura aberta de software, todos os Scanners 3D, 
Impressoras 3D e Fresadoras abertas podem ser utilizados. Nossas soluções 
de software integradas garantem uma funcionalidade harmoniosa do work-
flow digital – desde o planejamento virtual do implante orientado por 
prótese até o desenho dos guias cirurgicos com o Guide Creator. Pacientes 
edêntulos podem ser tratados de forma particularmente precisa e previsí-
vel com cirurgia guiada. Além disso, os usuários podem aproveitar da 
harmoniosa integração com o DentalCAD, o software CAD odontológico da 
exocad, para facilitar ainda mais o planejamento e a produção de suas 
próteses definitivas provisórias implantossuportada. Com a funcionalidade 
de Carga Imediata (Immediate Load), popular para provisórios, o escanea-
mento da prótese original é  automaticamente carregado no DentalCAD.

exoplan – nossa solução de software aberto de alto desempenho e fácil de 
usar para o seu planejamento de implante e desenho de guia cirúrgico

Inovador, intuitivo, integrado

Planejamento do seu 
 implante com exoplan

exoplan

Produção

TCCB

Escaneamento

Fresagem

Impressão

Escaneamento
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Visualize, planeje, crie

Aumente sua oferta de serviços com a nossa plataforma inovadora de planejamento de implantes exoplan e seus 
amplos recursos. Com o exoplan, a escolha é sua! Você pode planejar e produzir guias cirúrgicos localmente ou 
terceirizar o planejamento, desenho ou produção. Os fluxos de trabalho comprovados da exocad, conduzirão você 
por cada etapa do processo através de um Assistente, Beneficie-se de nossas amplas bibliotecas de sistemas de 
implantes e componentes protéticos, que oferecem a você e a seus clientes maior flexibilidade de escolha.

Máxima precisão – alinhamento 
de dados de escaneamento

Combine dados TCCB e de escanea-
mento de superfície de um modelo 
usando as poderosas ferramentas 
de alinhamento exoplan. Recursos 
adicionais de refinamento maximi-
zam  
a precisão de alinhamento dos 
escaneamentos.

Guias cirúrgicos próprios – com o 
módulo Guide Creator

Desenhe seus próprios guias 
cirúrgicos e produza-os localmente 
com sua impressora 3D ou fresado-
ra para maximizar o retorno em 
investimentos de hardware. Graças 
ao formato de dados padrão STL, 
você tem a liberdade de escolher 
seu hardware e seu centro de 
produção. 

Escolha livre – biblioteca abran-
gente de implantes e componentes

A biblioteca exoplan contém mais 
de 520 diferentes sistemas de 
implantes dos mais importantes 
fabricantes globais – como 
Straumann, Nobel Biocare, 
Dentsply Sirona, Zimmer e Camlog 
– e também muitos fabricantes 
locais. Os usuários também podem 
ter acesso à extensa biblioteca  
de mais de 60.000 componentes 
protéticos compatíveis.

Descubra mais no YouTube
Visite-nos no YouTube! No nosso canal, você encontrará incríveis demonstrações visuais da 
nossa tecnologia, tutoriais em vídeo e guias rápidos que ajudarão você a usar nossos produtos 
de forma cada vez melhor: videos.exocad.com
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Para mais vídeos, informações ou detalhes  
para contato, visite exocad.com/exoplan  
ou simplesmente escaneie o código QR. 

Alta usabilidade – Modo  
Assistente e Expert

Graças à abordagem intuitiva do 
exoplan, o planejamento de implan-
tes com resultados consistentes 
nunca foi tão fácil. Os fluxos de 
trabalho guiarão você por cada 
etapa do processo através de  
um Assistente. No modo Expert  
do exoplan, você pode ter acesso  
a diversos recursos e ferramentas 
complementares. 

Ultrarrápido – visualizador DICOM 
do exoplan

Entusiasme-se com a alta velocida-
de de processamento de arquivos 
grandes de TCCB no exoplan. Devido 
aos algoritmos de manuseio  
de dados otimizados e uma ágil 
renderização gráfica, o exoplan 
disponibiliza velocidade de carrega-
mento e de visualização DICOM 
líderes no mercado.

Seguro – relatórios de planeja-
mento e protocolos cirúrgicos

Facilite sua comunicação com os 
cirurgiões através de relatórios 
detalhados e protocolos cirúrgicos. 
Documente automaticamente 
cada caso e a configuração dos 
componentes.

UMA 
PLATAFORMA
soluções de odon-
tologia  totalmente 

digitais

Uma das maiores vantagens do exoplan é a sua plataforma – o software CAD exocad mundial-
mente conhecido e líder no mercado. Isso torna o exoplan um aplicativo de software de sucesso 
com inúmeros benefícios para o usuário. O exoplan pode facilmente ser integrado com todos os 
produtos e módulos exocad relacionados às indicações de implante. Portanto, nossas soluções 
de software oferecem a simbiose perfeita entre a prótese e o planejamento de implantes – 
para obtenção de resultados confiáveis, economizando tempo e dinheiro.
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A implantologia é parte integrante de trata-
mentos modernos de pacientes. Pode envolver 
muitos passos e partes desde o planejamento 
do implante até o projeto e a fabricação de 
guias cirúrgicos. Aproveite a liberdade de 
escolha gerencie o seu processo de cirurgia 
guiada de forma individual com o exoplan! 

Graças às soluções abertas e integradas para 
odontologia digital, você controla os fluxos  
de trabalho desejados. Ainda que os cirurgiões 
precisem apenas de nossas ferramentas  
de planejamento exoplan, os consultórios e 
laboratórios odontológicos se beneficiam da 
solução completa, incluindo o nosso módulo 
Guide Creator. 
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escaneamento

TCFC escaneamento ótico
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Flexibilidade excepcional com o exoplan

Controle cada passo de  
 acordo com suas necessidades

Sem custos ocultos
Maximize seus lucros com nosso modelo de preços simples e transparente. O exoplan não tem taxas por clique 
nem taxas ocultas. Com uma baixa taxa anual, que inclui atualizações para versões futuras, você tem acesso ao 
nosso software para um número ilimitado de casos. A estrutura modular do software com o nosso componente de 
planejamento de implante e o módulo Guide Creator assegura que você pague apenas por aquilo que realmente 
precisa. Graças a sua arquitetura de software aberta e neutra para fornecedores, você pode usar  
o exoplan com seu equipamento existente, como qualquer scanner 3D, fresadora ou impressora 3D aberta.
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Para permitir o uso otimizado do exoplan, exocad fornece 
uma gama líder de mercado de mais de 780 bibliotecas de 
implantes verificadas e aprovadas, contendo mais de 
13,000 implantes validados, e mais de 3,300 componentes 
cirúrgicos como brocas, anilhas cirúrgicas, pinos de 
ancoragem e cabos de perfuração. As bibliotecas são 
atualizadas diariamente e podem ser baixado 
gratuitamente para todos os clientes através de nosso 
portal web ou do Gerenciador de Biblioteca no software. 

Nosso conceito flexível de biblioteca nos permite suportar 
vários conceitos de troca de plataforma, muitos fluxos de 

trabalho cirúrgico com base nas densidades ósseas dos 
pacientes, bem como a opção para usar componentes 
compatíveis de terceiros fornecedores dentro dos  
fluxos de trabalho originais do fabricante.

O suporte líder de mercado da exoplan ao fabricante  
de implantes componentes permite uma verdadeira 
liberdade de escolha para qualquer implante preferido  
e sistema de guia cirúrgica. 

Encontre a última visão geral em: 
exocad.com/exoplan-libraries

Uma seleção de parceiros da biblioteca exoplan

Por favor, observe que algumas bibliotecas detalhadas nesta página podem não ser autorizadas, liberadas ou licenciadas para venda em todos os mercados.

Diversidade em todas as áreas

Ampla seleção de bibliotecas de implantes

Adquira seu exocad através de um de nossos parceiros
Ao invés de vender diretamente, a exocad trabalha com fabricantes, integradores de sistemas e revendedores 
para oferecer a você soluções integradas e personalizadas. Nossos revendedores oferecem a seus clientes 
treinamento completo e suporte competente. Para obter maiores informações sobre o produto, promoções  
ou outros esclarecimentos, entre em contato com um de nossos parceiros.

A lista de parceiros está disponível em: exocad.com/partners

alpha-bio.net anthogyr.com argon-dental.de biohorizons.com camlog.com conexao.com.br

dentsplyimplants.de implantdirect.com klockner.es medentika.de imegagen.com mis-implants.com

neobiotecheu.com neodent.com.br neoss.com nobelbiocare.com nt-trading.com osstem.de

sinimplantsystem.com.br southernimplants.de straumann.com sweden-martina.com thommenmedical.de zimmerbiometdental.com
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http://medentika.de


Nossa base sólida – o software CAD odontológico da exocad
Os softwares da exocad foram criados sob o princípio de serem completamente abertos e conectados. Como  
fabricante de software OEM CAD odontológico líder mundial, nossa principal competência é criar padrões  
de interoperabilidade. Os fabricantes, portanto, poderão integrar seus bancos de dados, produtos, bibliotecas  
e serviços. Essas integrações permitem que as empresas foquem em sua competência principal, enquanto  
nós continuamos expandindo a abrangência das indicações suportadas.

Resumo

Porque os profissionais  
  de odontologia confiam em  
 nossas soluções de software?

 Mais rápido e mais  
eficiente
Os nossos usuários economizam 
tempo com o nosso software 
robusto e de alto desempenho  
que funciona com rapidez, mesmo 
quando são processados casos 
grandes e complexos.

 Confiável
Focamo-nos nos detalhes ao 
desenvolver o nosso software. É por 
isso que os produtos exocad são 
conhecidos pela sua confiabilidade.

 Verdadeiramente à 
prova do futuro
Somos o fornecedor de software 
odontológico CAD/CAM com a mais 
ampla oferta de soluções integradas 
utilizando scanners, fresadoras, 
impressoras e materiais de tercei-
ros. Estamos sempre abertos a 
novas ideias, prontos para apoiar  
as melhores inovações de hoje e  
de amanhã.

 Casos complexos  
simplificados
Os casos podem ser complexos, 
mas a utilização de nosso software 
é simples.

 Independente  
e inovador
O nosso software de plataforma 
aberta coloca os nossos clientes na 
vanguarda da odontologia digital. 
Nossos engenheiros e pesquisado-
res expandem continuamente os 
limites da odontologia.

 Software flexível,  
modelo de negócio flexível
Oferecemos máxima flexibilida-
de e liberdade através da nossa 
abordagem modular e aberta. Os 
clientes podem misturar e com-
binar módulos, comprar licenças 
perpétuas de software CAD ou  
alugar o software a preços atrativos.
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Para laboratórios odontológicos

Expanda suas ofertas de serviços  
O exoplan permite o planejamento de implantes e projetos  
de guia cirúrgico para produção própria.

Reduza retrabalhos e correções 
O exoplan permite planejamento orientado por próteses.

Criar restaurações previsíveis 
O exoplan acessa nosso abrangente banco de dados de 
componente CAD  com mais de 5.000 bibliotecas e suporte 
para mais de 100.000 componentes protéticos.

Trabalhe com seu equipamento existente  
Para a produção dos guias cirúrgicos, o exoplan suporta 
impressoras 3D e fresadoras capazes de processar  
arquivos com formato aberto.

Otimize a colaboração  
O exoplan facilita a comunicação com seus clientes  
para resultados aprimorados e previsíveis.

Integra fluxos de trabalho de forma dinâmica  
O exoplan interopera com o DentalCAD da exocad.

Se beneficie de um modelo de precificação transparente 
O exoplan não cobra taxas por clique nem tem custos ocultos.

Aplique sua experiência de uso do DentalCAD da exocad 
O exoplan oferece uma experiência familiar ao usuário.

Para dentistas clínicos e especialistas em implantes

Melhore os resultados de suas restaurações  
O exoplan suporta o planejamento orientado por próteses.

Trabalhe com o seu sistema de implantes preferido 
O exoplan oferece extensas bibliotecas de implantes. 

Opte por produção local ou terceirada 
O exoplan oferece fluxos de trabalho flexíveis.

Aproveite ao máximo seus dispositivos 
O exoplan é compatível com sistemas abertos. 

Envolva seus pacientes durante o processo de  
planejamento do implante  
O exoplan disponibiliza visualizações do resultado estético.

Colabore com parceiros, sem esforço 
O resultado do exoplan pode ser diretamente importado para 
os principais sistemas de laboratório CAD/CAM.

Simplifique sua documentação 
O exoplan gera automaticamente relatórios dos casos.

Se beneficie de um modelo de precificação transparente 
O exoplan não cobra taxas por clique nem tem custos ocultos.

Produza seus próprios guias cirúrgicos  
O exoplan suporta impressoras 3D ou fresadoras abertas.

Beneficie-se de nossa plataforma de software de sucesso –  
os software exocad tem se consagrado nos laboratórios por mais de 13 anos.

exocad e exoplan

Seus benefícios em resumo

MAIS DE

50.000
LICENÇAS  
VENDIDAS

USUÁRIOS  
EM MAIS DE

150
PAÍSES

SUCESSO HÁ

13
ANOS
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Seu revendedor exocad

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.

Não encontra o carimbo do representante aqui? Visite exocad.com/partners

exocad.com

https://exocad.com/our-partners/reseller/
http://exocad.com
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=
https://exocad.com/our-partners/reseller/
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