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“ChairsideCAD  
işimi
kolaylaştırıyor.
Geleneksel yöntemle harika bir klinik içi iş akışı her
zaman aynı gün içinde sonuçlanmaz. Benim için bu
durum, daha iyi bir hasta deneyimi oluşturmak için yeni
teknolojiyi entegre etmek demektir. exocad
ChairsideCAD, tüm tarayıcılar, kazıyıcı makinalar ve 3D
yazıcılar ile birlikte çalışmasını sağlamak için ihtiyacım
olan açık bir platform sunmaktadır. Hastalar her şeyin
gözleri önünde çalıştığını görmekten hoşlanıyor ve bu
teknoloji işimi kolaylaştırıyor. İşlerimin bir kısmı aynı gün
bitebiliyor ve bu vakalar için planlanan sonuçları
hastalarla resimler, pdf'ler veya exocad webview
aracılığıyla paylaşabiliyorum. Daha fazla planlama veya
dış kaynak kullanımı gerektiren vakalarda, doğrudan
ChairsideCAD programının içindeki dentalshare
uygulamasını kullanarak tasarım yardımı alabiliyor ve
laboratuvarlar ile iletişim kurabiliyorum. Endikasyon ne
olursa olsun exocad ChairsideCAD, diş kliniğindeki hem
teknoloji hem de hasta bakımı yönetimi için çözüm
sunmaktadır.

Dr. Christopher M Silvoy
Diş hekimi ve Better Dentistry sahibi
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Yenilikçi, sezgisel, entegre

dental CAD yazılımı
Klinik kullanımına uygun güçlü bir

Daha fazla otomatik kontrol ve basitleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ile
exocad’in ChairsideCAD'i klinik kullanımı için optimize edilmiştir.

ChairsideCAD,aynı gün diş hekimliği için ilk eksiksiz açık mimarili CAD yazılım
platformudur. Klinik içi iş akışı, tasarım süreci boyunca sizi adım adım
yönlendiren bir kılavuz ile, öğrenmesi kolaydır, pratikte kullanım için
kolaylaştırılmış ve optimize edilmiştir. Güvenilirliği ve sağlam özellikleriyle
tanınan exocad’in "türünün en iyisi" laboratuvar yazılımı ile aynı kanıtlanmış
teknolojiden oluşturulmuştur. Exocad’in ChairsideCAD’i yalnızca birkaç adımda,
minimum tasarım sonrası işlem ile son derece estetik tasarımlar oluşturmanıza
olanak tanır.

ChairsideCAD ile ağız içi tarayıcınızdan en iyi şekilde yararlanın. Açık
platformumuz sayesinde çok çeşitli tarayıcılar, üretim sistemleri ve materyalleri
desteklenmektedir. Muayenehanenizde üretilmeyen vakalar için, seçtiğiniz
laboratuvarla kolayca iş birliği yapabilmeniz için entegre iletişim platformu
dentalshare'den yararlanabilirsiniz.

 

Diş hekimliği uygulamaları için exocad'in benzersiz açık mimari yazılım
çözümü olan ChairsideCAD'i keşfedin. Bu yazılım, aynı gün tedavileri için size
en yüksek esnekliği, kullanılabilirliği ve performansı sunmaktadır.

ChairsideCAD

Ağız içi tarayıcılar

Uygulama yönetim
yazılımı arayüzü

Dental laboratuvarlar

3D yazıcılar

Çene hareketleri
tarama cihazları

Masaüstü tarayıcılar
CNC makinalar

Materyal
kütüphaneleri
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Laboratuvarlar ve açık sistemler ile iletişim kurabilirsiniz

Diş hekimliğinde aynı gün tedavileri için sezgisel yazılım çözümü olan exocad'in ChairsideCAD yazılımı ile dental
tedavilerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Çeşitli pazar lideri ağız içi tarayıcılar ile sorunsuz entegrasyondan güvenilir,
son derece estetik tedavisel tasarımlar, klinik içi veya laboratuvar üretimine kadar, ChairsideCAD sizi tüm süreç
boyunca adım adım yönlendirmektedir. Düzenli, sezgisel klinik içi iş akışından maksimum derecede yararlanarak
hastalarınızın aynı gün tedavi taleplerini karşılayabilirsiniz. Dental muayenehanenizde yalnızca birkaç adımda
doğrudan güvenilir sonuçlar elde edebilirsiniz - kapsamlı bir eğitim gerekmez.

Açık yazılım mimarisi sayesinde mevcut sisteminizi ve
materyallerinizi ChairsideCAD'e kolay ve verimli bir
şekilde entegre edebilirsiniz. Seçim Sizin!

exoprint ile 3D baskıyı kolaylaştırın Tüm çözümler için tek bir yazılım platformu ile sezgisel işletim konsepti
 Diş tedavilerinizi veya plaklarınızı klinik içinde exoprint

ile sorunsuz tek bir iş akışıyla kolayca üretebilirsiniz.
ChairsideCAD'in bu özelliği, üretim için STL dosyalarını
manuel olarak seçmek zorunda kalmadan tasarım
dosyalarınızı ve ilgili tüm bilgileri 3D yazıcınızın
yazılımına doğrudan aktarmanıza olanak tanımaktadır.

Dental uygulamalarda aynı gün tedavi tasarımlarınız için exocad'in yazılım çözümü ChairsideCAD en yüksek 
kullanılabilirlik ve maksimum performans sağlayan sorunsuz dijital iş akışları sunmaktadır. Dünyanın önde gelen 
laboratuvar tasarım yazılımı olan exocad DentalCAD tabanlı ChairsideCAD, diş hekimlerine maksimum kullanım 
kolaylığı sunan ve tasarım sürecinde hekimleri optimum şekilde yönlendiren kanıtlanmış ve güçlü bir yazılım
platformudur. exocad'in açık yazılım mimarisi, diş hekimliği uygulamalarının ChairsideCAD'e maliyet ve zaman 
açısından verimli ve güvenilir sonuçlar elde etmek için iş akışlarına, ekipmanlarına ve hizmetlerine tam olarak 
uyarlanmasını sağlar.

Uyumlu - çok sayıda ağız içi
tarayıcıyı destekler

Çok yönlü - Aynı gün tedavileri için
geniş endikasyon yelpazesi sunar

Kullanıcı dostu - Wizard modunda
kılavuzlu iş akışları bulunmaktadır

Kapsamlı – üretim materyalleri için
açık kütüphane

Özgür seçim – 3. parti üretim
ekipmanlarıyla sorunsuz entegrasyon
yapabilirsiniz

Genişletilebilir – tamamlayıcı özellikler
ve göstergeler için ek modüller
ekleyebilirsiniz 

Hastanızın 3D taramalarını birçok 
açık ağız içi tarayıcıdan kolayca
ChairsideCAD'e yükleyebilirsiniz.
Standart data formatları sayesinde,
tarayıcınızı özel ihtiyaçlarınıza göre
seçme ve değiştirme özgürlüğüne
sahipsiniz.

Kronlar, köprüler, kopingler,
veneerler, inleyler, onleyler, 
pontikler, provizyonlar, çıkarılabilirl-
er ve plaklar gibi güzel ve fonksiyonel 
dental restorasyonlar tasarlayın.

Size maksimum kullanım kolaylığı ve
tutarlı sonuçlar sunan
ChairsideCAD'in sezgisel, kılavuzlu 
yönteminden yararlanın. exocad’in 
kanıtlanmış Wizard tabanlı iş akışı, 
CAD/CAM sürecinizin her adımında 
size rehberlik eder.

ChairsideCAD’in 3M, GC, Shofu, Vita
gibi önde gelen üreticiler için 
kapsamlı ve açık materyal kütüpha-
nesine erişerek dental restorasyon-
larınızı üretebilirsiniz. Ayrıca hibrit 
seramik, lityum silikat, lityum 
disilikat ve cam seramikler için çeşitli 
üretim blokları mevcuttur.

ChairsideCAD ile donanım
yatırımlarınızın getirisini en üst 
düzeye çıkarın. Açık yazılım mimarisi
sayesinde tüm tasarım verileri STL
dosya formatında dışa aktarabilir-
siniz. Bu özellik, hemen hemen tüm 
açık 3D yazıcılarda veya CNC maki-
nelerinde restoratif tasarımlarınızı 
üretmenize olanak tanımaktadır.

ChairsideCAD'i sizin ve hastalarınızın
ihtiyaçlarına göre çeşitli eklenti
modülleriyle yükselterek 
sunduğunuz hizmetleri genişletin ve 
işinizln değerini arttırın.

TEKPLATFORM

bütündijital diş hekimliğiçözümleri için– 
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exocad ChairsideCAD 
Endikasyonları ve İşlevleri

ChairsideCAD, hasta hala koltuktayken çeşitli estetik ve fonksiyonel dental restorasyonlar ve
plaklar tasarlamanıza yardımcı olur. Basitleştirilmiş, sezgisel kullanıcı arayüzü ve açık diş ve
materyal kütüphaneleri sayesinde yüksek düzeyde otomasyon ve tutarlı sonuçlar sağlar.

DENTISTRY

Optimized for

Altyapı

Gömülü iş yapan laboratuvarlar,
gelişmiş altyapı tasarım
seçeneklerinden yararlanabilirler.

Köprü

İnlay, kantilever ve Maryland
köprü içeren anatomik köprü ve
altyapı tasarımı yapabilirsiniz.

Inley/onley

Doğal görünümlü inley ve onlay
restorasyonlarınızı hızlı ve kolay
bir şekilde tasarlayabilirsiniz.

Vener

Yalnızca birkaç tıklama ile son derece
estetik sonuçlar elde edebilirsiniz.
Birçok estetik diş kütüphanesi de dahil
edilmiştir

Anatomik Kron

Minimum çabayla güzel ve
işlevsel kronlar tasarlayabilirsiniz.
Çok sayıda yüksek kaliteli diş
kütüphanesi dahildir.

dentalshare

Hızlı, güvenli ve
kolay veri aktarımı
Diş hekimleri, diş teknisyenleri ve üretim merkezleri arasındaki çok yönlü dijital veri aktarımının
tüm yelpazesini kapsamayı amaçlayan dentalshare "laboratuvara data göndermekten" daha fazlasıdır.

dentalshare, dağıtılmış iş akışları ve verimli çevrimiçi işbirliği sağlamaktadır. Güçlü bir transfer
protokolüyle birleştirilmiş yeni nesil sıkıştırma teknolojisini kullanıyoruz, böylece büyük veri setleri
bile sabit olmayan mobil ağ bağlantılarından ve kısıtlayıcı güvenlik duvarlarından kolaylıkla
geçebilmektedir. Örneğin tasarımlar değiştirilip, modifiye edilip veya üretimden önce gözden
geçirilebilir. dentalshare'deki tüm transferlerde en gelişmiş şifreleme teknolojisini kullanır ve
data alındıktan sonra tamamen doğrulanır.

Transfer başına ücret yok *, komisyon yok

dentalshare ile her transferinizde ayrı bir ücret ödemeyerek kâr
marjınızında bir azalma olmayacaktır.

Şeffaflık ve gizlilik

Bir dentalshare kullanıcısı olarak, hangi verilerin ne zaman gönderileceği
konusunda tam kontrol sizdedir. dentalshare, kısmen paylaşmak
istediğiniz bilgileri de seçmenize ve göndermenize olanak tanır.

Donanımdan bağımsız

dentalshare, piyasadaki en geniş CAD/CAM donanım ve yazılım
yelpazesiyle entegre edilmiştir. İş ortaklarınız tarafından kullanılan
diğer ürünlerden bağımsız olarak, dentalshare ile güvenilir bir
şekilde bağlanabilirsiniz.

* Adil kullanım politikasına tabidir

 

 

DENTAL
CLINIC

webview.dental/

demo

exocad‘sWEBVIEWAPP

Try out now
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Implant Modülü*
Abutmentler,
vidalı kron ve köprüler
tasarlayabilirsiniz.

 sayfa 12/13

Isırma Plağı Modülü
Gece plakları
tasarlayabilirsiniz. 

 sayfa 16

Model Creator
Dijital ölçü taramalarından
fiziksel modeller
oluşturabilirsiniz.

 sayfa 14/15

CAD'de Planlama Modülü
Restorasyonlarınızı kazıma
bloklarına konumlandırın. 

 page 24

DICOM Görüntüleyici
Tasarım sürecinde
voksel CT verilerini
görselleştirebilirsiniz.

 sayfa 22 

Çene Hareketleri içe aktarımı
Birçok çeşit cihazlardaki
çene ölçülerini içe
aktarabilirsiniz.

 sayfa 21

TruSmile Modülü
Dental restorasyonların
gerçekçi görünümü.

 sayfa 23

Geçici Modülü 
Kesim öncesi tarama için
eggshell geçicileri
oluşturabilirsiniz.

 sayfa 17

Smile Creator
Estetik restorasyonlarınızı
tahmin edilebilir şekilde
planlayıp ve önceden
görüntüleyebilirsiniz.

 sayfa 18/19

Otomatik Artikülatör Modülü 
Tam doğru dinamik oklüzyon
için çene hareketlerini
otomatik olarak simüle eder.

 sayfa 20

Kapsamlı, çok yönlü, entegre

Çok sayıda eklenti modülü
sayesinde gelişmiş seçenekler
ve hizmetler
exocad eklenti modüllerinden bir yada birden fazlasıyla hizmet tekliflerinizi
kolayca genişleterek değişen pazar ve hasta taleplerini karşılayabilirsiniz.
Hasta memnuniyetini artırırken tedavi sürelerini ve ziyaret sıklığını
önemli ölçüde azaltın.

Tüm modüller, ChairsideCAD'e tamamen entegre edilmiştir ve size tek bir sorunsuz, istikrarlı ve kusursuz iş akışı sağlar.
Gereksinimlerinize göre, restoratif tasarımlarınıza artikülasyon veya çene hareketlerini dahil etmenizi sağlayan çeşitli
fonksiyonel modüller arasından seçim yapabilirsiniz. Veya tasarım süreciniz esnasında CT veri görünümleri, gerçekçi
restorasyon görüntüleri veya önizlemeler gibi gelişmiş görselleştirmelerden yararlanabilirsiniz.

*Not: ChairsideCAD İmplant Modülü 510(k) beklemededir ve ABD'de mevcut değildir.
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ChairsideCAD'in İmplant Modülü ile, doğrudan vidalı kron ve köprülerin yanı sıra
custom abutmentler tasarlayabilirsiniz. Tek bir CAD oturumunda abutment ve üst
yapılar tasarlamak bile mümkündür. Ayrıca açılı vida kanalları da desteklenmektedir.

 

İmplant Modülü ile seçim senin! İşlerinizi ister kliniğinizde üretin ister dosyalarınızı
dışarı göndererek ürettirin. Eklenti modülü, çok çeşitli klinik içi üretim sistemlerini
desteklemektedir. Ek olarak, önde gelen üretim merkezleri exocad yazılımı
tarafından oluşturulan dosyaları kabul etmektedir.

Eklenti Modülü: İmplant Modülü*

İmplant bazlı
restorasyonlar tasarlayınCh
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Çeşitli implant bazlı restorasyonlar için
esnek tasarım seçenekleri

*Not: ChairsideCAD İmplant Modülü
510(k) beklemededir ve ABD'de mevcut değildir.

Çok çeşitli implant kütüphaneleri
exocad’ın İmplant Modülü, kapsamlı bir implant kütüphane setiyle birlikte gelmektedir ve en üst düzey implant
üreticilerinden küçük yerel üreticilere kadar çok çeşitli implant sistemlerini desteklemektedir. Üçüncü taraf
üreticilerden seçim yapabileceğiniz titanyum bazlı daha geniş bir yelpaze de vardır. Ayrıca, birçok milling merkezi
exocad’ın İmplant Modülü için özel kütüphaneler sağlamaktadır..

exocad.com/library-integration

Hızlı ve kolay kullanım
Kendini kanıtlamış exocad Wizard, tasarım
sürecinin farklı adımlarında da size rehberlik eder.
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exocad’ın Model Creator modülü, ağız içi tarama datasından veya ölçü kaşığı taramasından fiziksel
modeller oluşturmanıza yardımcı olur.

Hem çıkarılabilir segmentlere sahip modellerin tasarımı (önceden üretilmiş altyapılar kullanıldığında) hem
de monolitik modellerin tasarımı (hazırlanan güdük ne çıkarılabilir nede ek parçalara sahip olduğu
durumlarda) desteklenmektedir.

İmplant Modülümüz ile birlikte Model Creator, laboratuar analogları ve çıkarılabilir diş eti maskeleri ile
modeller oluşturmanıza olanak sağlamaktadır.

 

Eklenti Modülü: Model Creator

Dijital ölçü taramalarından
f  iziksel modeller oluşturunCh
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Bir eklenti modülü - birçok olasılık

İmplant analogları ile modeller oluşturabilirsiniz Alt, üst ve tam çene modelleri Modelleri etiketleme İçi boş modeller, son derece uygun
maliyetli üretime olanak tanımaktadır

Çıkarılabilir segmentli model Farklı model/üye stilleri mevcuttur
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Exocad’ın Bite Splint Modülü ile yalnızca birkaç adımda yüksek kaliteli
tedavi edici gece plakları tasarlayabilirsiniz.

Kullanımı kolay isteğe göre uyarlama araçları ve tasarım sürecinde size rehberlik
eden sezgisel iş akışı sayesinde ısırma plakları üretmek artık daha basit ve daha
karlı. Kendi ısırma plaklarınızı oluşturarak hastalarınıza temporomandibular eklem
ağrıları için hızlı rahatlama ve tek seanslık çözümler sunun.

Eklenti modülünün kapsamlı işlevselliği, oklüzyonu sanal olarak ayarlamanıza ve
istenmeyen fazlalıkları kaldırmanıza olanak sağlamaktadır. Ayrıca, gece plaklarınızın
yüzeyini tek tek düzleştirebilir ve biçimlendirebilir veya arka oklüzal yüzey için
otomatik düzleştirme seçeneğini seçebilirsiniz. Tasarımlarınıza logonuzu ve
sloganınızı ekleyerek hasta memnuniyetini artırın ve marka kimliğinizi öne çıkarın.

En iyi sonuçlar için Bite Splint Modülü ile Sanal Artikülatör modülünün
kombinasyonunu kullanmanızı öneririz.

Eklenti Modülü: Bite Splint Modülü

Gece plakları tasarlayın

Direk Üretim
Exocad'in açık yazılımını kullanarak hastalarınız için tek
seanslık tedavi çözümleri sağlayabilirsiniz. Doğrudan,
herhangi bir uyumlu ve açık CNC makinesi veya 3D yazıcı
ile özel tasarlanmış tedavi edici gece plakları üretin.

Hastanızın ziyaretinden önce eggshell tekniğini kullanarak
geçici kronlar ve köprüler oluşturun.

exocad'in Provizyonal Modülü, hastanın tedavi öncesi anatomisine göre geçiciler
oluşturmanıza olanak sağlar. Alternatif olarak, kütüphanenizi kullanarak provizyonal
kron veya köprü oluşturabilirsiniz. Ardından kapsamlı olan serbest biçimlendirme
araçlarını kullanarak ince düzeltmeler yapabilirsiniz. Modül içinde yeni diş morfolojilerini
klinik olarak değerlendirilebilirsiniz, bu da koltuk süresini kısaltmanıza yardımcı olur.

Eklenti Modülü: Provizyonal Modülü

Ön hazırlık taramalarından
eggshell geçicileri oluşturun
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Smile Creator ile tasarımlarınıza değer katacağınız - öngörülebilir estetik gülüş
makyajları için exocad’ın yenilikçi, CAD'de gülüş tasarımı çözümünü kullanın.
ChairsideCAD platformuna entegre olan Smile Creator, yenilikçi 2D/3D
teknolojimiz sayesinde güvenilir bir şekilde protez olarak uygulanabilir estetik
tasarımlar oluşturmanıza olanak tanımaktadır.

Hastanın fotoğrafları, ana hatları ve 3 boyutlu durumları birleştirilerek dişler,
gülümseme ve yüz arasındaki estetik ilişkiler değerlendirilebilir. Hasta
fotoğrafları otomatik olarak 3 boyutlu nesnelere dönüştürülmektedir ve bunlar
daha sonra dişlerin 3 boyutlu taramalarıyla eşleştirilmektedir. Bu durum, diş
hekimlerine ve diş teknisyenlerine restoratif bir tedavi planı için gerçekçi bir
bakış açısı sunmaktadır. Elde edeceğiniz sonuç için yüksek oranda kontrole
imkan tanımasına ek olarak, diş laboratuvarları, diş hekimleri ve hastalar
arasındaki iletişimi de geliştirmektedir.

Kılavuzlu iş akışları ve kapsamlı özellikleri sayesinde Smile Creator, kozmetik diş
hekimliği için sezgisel ve güçlü bir dijital planlama çözümüdür.

Eklenti Modülü: Smile Creator

CAD'de Gülüş Tasarımı

Protez uygulama için mükemmel bir altyapı
Smile Creator'un mükemmel altyapısı ile, ChairsideCAD'de protez uygulamalarının
yanı sıra exoplan'da implant planlaması için gerçek bir 3D diş kurulumu elde edersiniz.
Dijital mum modeller, exocad’in Model Creator modülü ile uygulanabilir.
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Çene hareketleri içe aktarımı modülü, Zebris'ten
JMA sistemi gibi harici cihazlardan çene hareketi
kayıt verilerini içe aktarmanızı sağlamaktadır.

Bu eklenti modülü, Otomatik Artikülatör
modülüyle birlikte çalışmaktadır.

Uzmanlar için: Yenilikçi, yarı dinamik fiziksel
modeller oluşturmak için Model Creator
modülü ile birlikte
kullanınız.

Otomatik Artikülatör Modülü, gerçek bir artikülatörün
hareketlerini simüle etmenizi ve hastaya özel dinamik
oklüzyon elde etmenizi sağlar.

ChairsideCAD'de artikülatör hareketleri Wizard iş akışı aracılığıyla
otomatik olarak gerçekleştirilir. Anatomik ortalamaları kullanan
yazılımımız, tarama verilerini konumlandırmak ve çene hareketlerini
otomatik olarak simüle etmek için buluşsal yöntemler kullanır.
Bulunan sonuçlar, oklüzyonu dijital olarak ayarlamak ve dolayısıyla da
koltuk süresini kısaltmak için kullanılır.

Otomatik Artikülatör eklenti modülü ile, hastanızın dijital ölçülerini ve önceden tanımlanmış parametreleri
hesaba katarak, düzensiz hareketleri kolayca hesaplayabilirsiniz. Basit kullanıcı kontrolleri, hesaplanan
hareketleri dört standart yönde görselleştirmenize yardımcı olur: protrüzyon, retrüzyon, sol laterotrüzyon ve sağ
laterotrüzyon. Restorasyon tasarımınızın karşıt dişlere karşı temas gücünü belirleyebilirsiniz.

Eklenti Modülü:  Çene Hareketleri İçe Aktarımı

Başka cihazlardan alınan
çene ölçülerini içe aktarın

Eklenti Modülü:  Otomatik Artikülatör Modülü

Restoratif tasarımlarda
artikülasyonu simüle edin

Gerçekçi Görüntüleme
Optimize edilmiş iş akışları için kapsamlı işlevler

Hastanın gerçek, dinamik çene hareketlerini yazılıma
aktarın ve onları tasarım sürecinde simüle ederek kişiye
özel restorasyonlar oluşturun.
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exocad’in ChairsideCAD yazılımı, dental restorasyonların
tasarımı sırasında CT makinelerinden gelen voksel verilerini
görselleştirmenize olanak tanıyan opsiyonel bir DICOM
Görüntüleyici* içermektedir.

Büyük CBCT dosyalarının yüksek hızda işlenmesi
konusunda heyecanlanın. Çünkü optimize edilmiş veri
işleme algoritmaları ve hızlı graf ik oluşturma ile
yönlendirilen exocad'in DICOM Görüntüleyicisi, sektördeki
en hızlı DICOM yükleme ve görselleştirmeyi sağlamaktadır.

 

Eklenti Modülü:  DICOM Görüntüleyici

Tasarım sürecinde voksel CT
verilerini görselleştirebilirsiniz

*Not: DICOM Görüntüleyici  tanı/ tıbbi amaçlar için değildir.

Doğal renklendirme
Tek diş standart renk ön ayarlarından
birini seçin ve bunları gerçekçi bir
sonuç önizlemesi için ayarlayın.

exocad’in TruSmile Modülü, tasarım sürecinde
gerçek zamanlı olarak dental restorasyonların
neredeyse gerçek görünümünü
görselleştirmektedir.

TruSmile, "Ne Görüyorsanız Onu Alırsınız"
kullanıcı deneyimi sağlamanın yanı sıra, klinik içi
CAD/CAM sistemi kullanan hekimler için güçlü
bir pazarlama aracıdır, ör. hastayı metal bir kron
yerine seramik restorasyonu tercih etmeye ikna
etmenize yardımcı olur.

Eklenti Modülü: TruSmile Modülü

Dental restorasyonların
gerçekçi görünümüCh
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exocad'in CAD'de Planlama eklenti modülü, tasarım süreciniz sırasında
restorasyonlarınızı kazıma bloklarına hızla yerleştirmenize yardımcı olur.

Interactively place single-or multi-unit restorations in a suitable milling
blank. Create reliable outcomes by exporting the information for further
processing in CAM software. In combination with the TruSmile add-on
module, you can easily adjust the position and shading of your restoration
in a multi-layered blank – in the context of its adjacent teeth.

Eklenti Modülü:  CAD'de Planlama Modülü

Tasarımlarınızı uygun
kazıma bloklarına yerleştirin

ChairsideCAD ile esnekliğinizi
en üst düzeye çıkarın

Kapsamlı materyal kütüphanelerine erişin
Hibrit seramik, lityum silikat, lityum disilikat, cam seramik vb. kazımalar için
önde gelen üreticilerin açık kazıma blokları kütüphanesinden veya kendi
sistemine has bloklardan seçim yapabilirsiniz.

Kazıma Yöneticisi Aracı
Önde gelen makine üreticileriyle yakın işbirliği sayesinde exocad ChairsideCAD, tek seanslık diş tedavisi üretimi için
çeşitli kazıma makineleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır. Kazıma Yöneticimizle birlikte CAD'de Planlama, seçtiğiniz bir
klinik içi kazıma makinesi ile sorunsuz entegrasyonun anahtarıdır. Kazıma Yöneticisi ile makine kontrollerinize kolayca
erişebilir ve üretim sıralamanızı yönetebilirsiniz.  

adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.exocad.com/integration/chairside  

Seçme özgürlüğü

Diş hekimliği, yalnızca diş laboratuvarlarında değil, 
aynı zamanda klinik uygulamalarında da yükselişte 
olan dijital teknolojiler sayesinde temel değişiklikler 
yaşamaktadır. Dijital çözümler daha fazla üretkenlik, 
üstün klinik sonuçlar ve yüksek hasta memnuniyeti 
sağlarken, yeni dijital iş akışlarına yatırım yapmanın 
elbette bir bedeli var. exocad olarak iş akışlarınız, 
ekipmanınız veya hizmetleriniz söz konusu olduğunda 
size maksimum esneklik sunmaya çalışıyoruz. Bu 
nedenle ChairsideCAD, diş hekimliği uygulamalarınız 
için açık, satıcıdan bağımsız bir yazılım çözümüdür ve 
tek seanslık diş tedavilerinin tüm dijital iş akışını 
kapsayan sorunsuz entegrasyonları garanti eder.

ChairsideCAD'in benzersiz açık mimari yapısı, 
ekipmanınızı seçme konusunda size tam bir özgürlük 
verir. Tercih ettiğiniz ağıziçi tarayıcılarla hastanızın 
tarama verilerini sorunsuz bir şekilde içe aktarabilirsiniz. 
Güzel doğal dişlerden oluşan kapsamlı bir kütüphaneye 
erişebilir ve malzemelerinizi önde gelen markalardan 
veya çeşitli genel bloklardan birini seçebilirsiniz. Güvenli 
çevrimiçi iletişim platformumuz sayesinde, tercih 
ettiğiniz laboratuvar ile işbirliği yapmak hiç bu kadar 
kolay olmamıştı. Eğer klinik içi üretimi tercih ediyorsanız, 
ChairsideCAD hemen hemen tüm açık CNC makineleri ve 
3D yazıcılarla kolayca entegre olmaktadır.

ChairsideCAD'i tercih edin! Seçim özgürlüğünün tadına 
varın!



 
ChairsideCAD geliştirilmiş ve öngörülebilir sonuçlar için
laboratuvarlar ve üretim merkezleri ile iletişiminizi
kolaylaştırır.

Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarın

Ortaklarınızla zahmetsizce işbirliği yapın

 

 

ChairsideCAD açık tarayıcılar, CT makineleri, 3D printerlar ve
CNC makineleri dosya formatlarını desteklemektedir.

ChairsideCAD seçtiğiniz açık donanım ve malzemeleri
entegre etmenizi sağlar.

Hizmet yelpazenizi genişletin

Mevcut ekipmanınızla çalışın

Sınırsız sayıdaki vakadan kar elde edin

Kendini kanıtlamış yazılım platformumuzdan yararlanın

Kendini kanıtlamış yazılım platformumuzdan yararlanın

 

ChairsideCAD ihtiyaçlarınıza göre çeşitli eklenti
modülleri ile yükseltilebilir.

 

ChairsideCAD'in hiçbir gizli maliyeti veya tıklama ücreti
yoktur.

 

DentalCAD, ihtiyaçlarınıza göre çeşitli eklenti modülleri
ile yükseltilebilir

exocad yazılımı 10 yıldır kullanılmaktadır.

 

Kullanım kolaylığının tadını çıkarın
 ChairsideCAD hızlı ve kullanımı kolaydır,

kapsamlı bir eğitim almanız gerekmez.

Hasta memnuniyetini artırın

 
ChairsideCAD, diş hekimliğinde tek seanslık tedavileri
gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Estetik ve fonksiyonel restorasyonlar oluşturun

 

ChairsideCAD'i öğrenmesi kolaydır ve işlem boyunca sizi adım
adım yönlendirmektedir.

Verimliliğinizi artırın

 

ChairsideCAD, hastanın muayenehanedeki tek bir seansı
sırasında restoratif diş hekimliğini gerçekleştirmenizi sağlar.

Klinik içi veya dış kaynaklı laboratuvar üretimini tercih edin

Esnekliğinizi koruyun
 

ChairsideCAD esnek iş akışı sunar.

 

ChairsideCAD, kliniğinizdeki iş akışında, ekipmanda veya
hizmetlerde yaptığınız hemen hemen tüm değişiklikleri
destekler.

exocad, tamamen açık ve bağlantılı olma ilkesiyle kuruldu. Dental CAD yazılımında dünya çapında
lider OEM üreticisi olarak, temel yetkinliğimiz birlikte çalışabilirlik standartları oluşturmaktır.
Üreticiler böylelikle veritabanlarını, ürünlerini, kütüphanelerini ve hizmetlerini entegre edebilirler.
Bu entegrasyonlar, biz desteklenen endikasyonların derinliğini genişletmeye devam ederken,
şirketlerin ana işlerine odaklanmalarına olanak tanır.

Özet Olarak

Uzmanlar neden dijital diş hekimliği
çözümlerimize güveniyor?

 
exocad ve ChairsideCAD

 Bir bakışta
avantajlarınız

Büyük ve karmaşık vakalarla uğraşırken bile
sağlam şekilde çalışan yüksek performanslı
yazılımla çalışarak zamandan tasarruf edin.
Hızlı yanıt süreleri ve optimum kullanılabilirlik,
günlük işlerinizi hızlandırmanıza yardımcı olur.

Sürekli olarak takdir edeceğiniz ve bundan kâr elde
etmeye devam edeceğiniz bir yazılım oluşturma
konusunda bize güvenebilirsiniz. Ürünümüz istikrarını
defalarca kanıtlamıştır, çünkü kaliteye ve detaylara
her zaman en büyük önemi veriyoruz. Güvenilir
güncelleme ve yükseltmelerimiz, her zaman ihtiyaçlarınız
tarafından yönlendirilen yeni olanaklar sağlar.

İtimat edebileceğiniz bir güvenilirlikDaha hızlı iş akışları, gelişmiş uzmanlık

Kullanımı ve yüksek beklentilerinize
ulaşmak kolaydır  

Sizin gibi diş hekimliği uzmanlarıyla yakın çalışma
ve dijital çağ için daha erişilebilir dental yazılım
oluşturma deneyimimiz sayesinde karmaşık
prosedürleriniz daha basit ve verimli hale gelir.

Bağımsız ve yenilikçi

Yazılımımız sizi yeniliğin ön saflarına taşır.
Kuruluşumuzdan bu yana, kendini adamış mühendis
ve araştırmacı ekibimiz, diş endüstrisi için sürekli
olarak son teknoloji yenilikler geliştirmiştir. Bağımsız
ve tarafsız donanım teknolojisi sağlayıcısı olarak
amacımız, yazılım çözümleri aracılığıyla dijital diş
hekimliğinin sınırlarını zorlamaktır.

İhtiyaç duyduğunuz esneklik

Exocad'in modüler ve açık yöntemiyle maksimum
esneklik ve özgürlüğü yaşayın. exocad'in sadece
yazılımı değil, iş modeli de esnektir. Modülleri
istediğiniz gibi karıştırıp şeçebilirsiniz - hepsi sizin
seçiminiz.

Tamamen geleceğe dönük

Üçüncü taraf tarayıcıları, kazıyıcıları, printerları ve
malzemeleri kullanan en geniş entegre çözüm
seçeneklerine sahip dental CAD/CAM yazılım
sağlayıcısıyız. Müşterilerimizin gereksinimlerini
karşılamak ve aşmak için her zaman yeni fikirlere açık
ve hem bugünün hem de yarının en iyi çözümlerini
desteklemeye hazırız.

 

exocad'dan dental CAD yazılımı

yıllık başarı üzerinde kurulum
‘in

fazla ülkede kullanım
‘den

  | ChairsideCAD ChairsideCAD | 



 

20
21

-0
1-1

5

 

Headquarters Germany
exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Germany

Tel:  +49 61 51 / 629 48 90 
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