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A EXOCAD ANUNCIA SUA PARTICIPAÇÃO NO CIOSP EM SÃO PAULO 

A exocad vai apresentar os seus últimos avanços na área de software no primeiro grande 
evento odontológico no Brasil em 2022  

 
DARMSTADT, Alemanha – 13 de junho de 2022 – A exocad, uma empresa Align 

Technology, Inc. e um fornecedor líder de software de CAD/CAM odontológico, anunciou hoje 

que participará no 39º CIOSP anual em São Paulo, Brasil entre 29 de junho e 2 de julho de 

2022. A exocad planeja expandir a sua presença este ano no CIOSP, a qual incluirá 

apresentações de especialistas do setor de odontologia, demonstrações ao vivo dos fluxos de 

trabalho e outras oportunidades para os dentistas e técnicos experimentarem as mais 

recentes soluções de software na Avenida 9 X Rua M. 

 

“Os visitantes podem ver por si mesmos como o DentalCAD, ChairsideCAD e exoplan ajudam 

a melhorar a experiência do paciente, simplificar a comunicação com os laboratórios e 

aumentar a precisão dos tratamentos”, afirmou João Bosco, Gerente de vendas da exocad, 

América do Sul. “Estamos animados para apresentar os valiosos recursos no preview do 

nosso futuro lançamento, o DentalCAD 3.1 Rijeka, e com a demonstração de como a nossa 

plataforma aberta permite integrações simples e perfeitas.”   

 

Os participantes podem assistir a demonstrações ao vivo no estande da exocad e conectar-

se com os especialistas em odontologia digital da exocad. Com a experiência Smile Creator, 

a exocad apresentará um fluxo de trabalho totalmente digital do início ao fim e demonstrar 

como é possível projetar e criar um modelo individual em uma só sessão. Usuários novos e 

experientes do software exocad podem conversar com os renomados apresentadores 

convidados Dr. Mario Kawagoe, implantologista no Kawagoe Institute, Brasil; Carlos 

Landmeier, técnico dentário no CED – Centro de Escaneamento Dental; e Prof. Dr. Guilherme 

Saavedra, Dentista Clínico e Professor Associado na Universidade de Lisboa e na UNESP – 
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Universidade Estadual de São Paulo. A exocad também mostrará como o seu software de 

planejamento cirúrgico exoplan inclui a integração de bibliotecas dos fabricantes brasileiros 

Conexão, DSP Biomedical, Implacil De Bortoli e S.I.N. Implant System. 

 

Os interessados em mergulhar no planejamento colaborativo de implantes podem se 

beneficiar da oferta “Ultimate XXL” da exocad por tempo limitado, a qual inclui três licenças 

exoplan gratuitas pelo período de um ano com novas compras de um Pacote DentalCAD 

Ultimate flex ou perpétuo. A promoção está disponível até 31 de julho de 2022 e limitada a 

mercados em que o exoplan é vendido como dispositivo médico.1,2 
 

1 Aplicam-se os termos e as condições gerais. 

2 O módulo Guide Creator não está incluído, mas pode ser adquirido separadamente como 

complemento.
 

 

Você pode encontrar mais informações em https://exocad.com/ciosp 
 
### 

 
 
Sobre a exocad 
A exocad GmbH, uma empresa Align Technology, Inc., é um dos fornecedores líderes 
mundiais de softwares de CAD/CAM odontológico. A exocad desafia os limites da odontologia 
digital oferecendo softwares de CAD/CAM flexíveis, confiáveis e fáceis de usar para 
laboratórios e consultórios odontológicos. Mais de 45.000 clientes planejam implantes e criam 
restaurações funcionais e sofisticadas com os softwares DentalCAD, ChairsideCAD e exoplan 
da exocad. exocad e DentalCAD, entre outros, são marcas comerciais da exocad GmbH ou 
de uma das suas subsidiárias ou empresas afiliadas e estão registradas nos EUA e em outros 
países. Para mais informações e uma lista dos parceiros de revenda da exocad, visite 
exocad.com.  
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