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TECHNOLOGY



Yenilikçi, sezgisel, entegre

exoplan ile
implant planlaması

 

Diş laboratuvarlarına, diş hekimlerine, implant uzmanlarına ve 
cerrahlara maksimum esneklik sağlamak için oluşturulan güçlü implant 
planlama ve cerrahi kılavuz tasarım yazılımımız olan exoplan'ı keşfedin. 
Ünlü exocad platformunu temel alan exoplan, kusursuz bir dijital iş akışı 
ve azami performans ve kullanılabilirliği garanti eder.

exoplan, bir sezgisel, dijital iş akışında implantların planlanması ve cerrahi 
kılavuzların tasarımı sırasında diş hekimlerine rehberlik eder. Açık, bayiden 
bağımsız yazılım mimarisi sayesinde 3D tarayıcılar, 3D yazıcılar veya CNC 
makineleri ile kullanılabilir. Entegre yazılım çözümlerimiz, exoplan ile sanal, 
protez odaklı implant planlamasından Guide Creator ile cerrahi kılavuzlar 
tasarlamaya kadar dijital iş akışının sorunsuz işlevselliğini garanti eder. 
Ek olarak exoplan kullanıcıları, implant destekli, geçici ve son protezlerin 
planlanmasını ve üretimini kolaylaştırmak için exocad'in laboratuvarlara 
yönelik yazılımı olan "DentalCAD" ile sorunsuz entegrasyondan
yararlanabilirler.

exoplan - implant planlamanız ve cerrahi kılavuz tasarımınız için yüksek 
performanslı, kullanıcı dostu açık yazılım çözümümüz.

exoplan





Gözünde canlandır, planla ve oluştur

Yenilikçi implant planlama platformumuz exoplan ve kapsamlı özellikleri ile hizmet ağınızı genişletin.
exoplan ile seçim sizin! Cerrahi kılavuzları kliniğinizde planlayabilir ve üretebilirsiniz veya plan, tasarım ve
imalat için laboratuvar hizmeti sağlayabilirsiniz. exocad’in kanıtlanmış Wizard tabanlı iş akışları, sürecin her
adımında size yol gösterir. Size ve müşterilerinize büyük bir esneklik ve seçenek sunan geniş implant
sistemleri ve protez bileşenleri kütüphanemizden yararlanabilirsiniz.

En yüksek doğruluk ve tarama
verilerinin hizalanması

Exoplan’ın sağlam hizalama
araçlarından yararlanarak CBCT ve
yüzey tarama verilerini birleştirin.
Ek iyileştirme özellikleri, hizalanmış
taramaların doğruluğunu en üst
düzeye çıkarır.

Guide Creator modülü ile
klinik içi cerrahi kılavuzlar

Kendi cerrahi kılavuzlarınızı
tasarlayın ve cihaz yatırımlarınızın
getirisini en üst düzeye çıkarmak
için bunları 3D yazıcınızla veya CNC
makinenizle klinik içinde üretin.
Standart veri formatı STL sayesinde,
cihazınızı ve üretim merkezinizi
seçme özgürlüğüne sahipsiniz.

Kapsamlı implant ve tamamlayıcı
kütüphane sayesinde özgür seçim

Exoplan kütüphanesi, Straumann,
Dentsply Sirona, Zimmer ve
Camlog gibi üst düzey üreticilerin
250'den fazla farklı implant
sistemini ve çok sayıda yerel
tedarikçiyi içerir. Kullanıcılar ayrıca
exocad’in 2000'den fazla prostetik
bileşenden oluşan kapsamlı
kütüphanesine erişebilirler.

YouTube'da daha fazla bilgi edinin
Bizi YouTube'da ziyaret edin! Kanalımızda, ürünlerimizi daha da iyi kullanmanıza yardımcı olacak büyüleyici 
teknoloji fragmanları, faydalı video eğitimleri ve bilgilendirici hızlı kılavuzlar bulacaksınız: 
videos.exocad.com



Wizard & expert modları ile
yüksek kullanılabilirlik

Exoplan'in sezgisel kılavuzlu 
yaklaşımı sayesinde, tutarlı 
sonuçlarla implant planlaması 
hiç bu kadar kolay olmamıştı. 
exocad’in kanıtlanmış Wizard 
tabanlı iş akışı, sürecin her 
adımında size yol gösterir. 
Exoplan’ın Expert modunda, 
birçok ek özelliklere ve araçlara 
erişebilirsiniz.

exoplan’ın ultra hızlı DICOM
görüntüleyicisi

Exoplan’ın büyük CBCT 
dosyalarını işlemedeki yüksek 
hızıyla büyülenin. Optimize 
edilmiş veri şleme algoritmaları 
ve hızlı grafik işleme sayesinde 
exoplan, sektördeki en hızlı 
DICOM yükleme ve
görüntülemeyi sağlar.

 
 

Güvenli planlama raporları ve
cerrahi protokoller

Ayrıntılı raporlar ve cerrahi protokoller 
aracılığıyla cerrahlarla iletişiminizi 
kolaylaştırın. Her vakayı ve bileşen 
yapılandırmasını otomatik olarak 
belgeleyin.

Exoplan'ın en heyecan verici avantajlarından biriside, dünya çapında tanınan ve pazar lideri 
exocad CAD yazılım platformudur. Bu, Exoplan'ı çok sayıda kullanıcı avantajı ile kendini 
kanıtlamış ve istikrarlı bir yazılım uygulaması yapmaktadır. exoplan, implant endikasyonlarıyla 
ilgili tüm exocad ürünleri ve modülleri ile kolayca ve sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu 
nedenle, yazılım çözümlerimiz, maliyet ve zaman açısından verimli, güvenilir sonuçlar ile size 
protez ve implant planlaması için mükemmel bir ortak çalışma imkanı sunar.

 
 

TEKPLATFORM

bütündijital diş hekimliğiçözümleri için– 
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Her adımınızı
ihtiyaçlarınıza göre atın

İmplantoloji, modern hasta
tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
İmplant planlamasından cerrahi 
kılavuz tasarımına ve imalatına 
kadar birçok adımı ve partiyi içerir.
Exoplan ile seçim özgürlüğünün 
tadını çıkarın ve rehberli ameliyat 
için kişisel sürecinizi yönetin!
Dijital diş hekimliği için açık ve 
entegre çözümler sayesinde, stenen 
iş akışlarının kontrolü elinizde 
tutun. Cerrahlar yanlızca exoplan 
planlama araçlarımıza ihtiyaç 
duyarken, klinikler ve laboratuvarlar 
Guide Creator modülümüz de dahil 
olmak üzere eksiksiz çözümden 
faydalanabilirler.

Basit ve şeffaf fiyatlandırma modelimizle kârınızı en üst düzeye çıkarın. exoplan'ın tıklama ücreti ve gizli ek bir
maliyeti yoktur. Gelecekteki sürümlerin güncellemelerini içeren düşük bir yıllık ücretle, sınırsız sayıdaki vakalar
için yazılımımıza erişebilirsiniz. İmplant planlama ve Guide Creator modülümüzü içeren modüler yazılım
yapısı, sadece gerçekten ihtiyacınız olan şey için ödeme yapmanızı sağlar. Açık ve satıcıdan bağımsız yazılım
yapısı sayesinde, exoplan'ı herhangi bir açık 3D yazıcı, 3D tarayıcı veya CNC makinesi gibi mevcut
ekipmanlarınızla kullanabilirsiniz.

Ek maaliyet yok

exocad'dan sağlam temelli dental CAD yazılımı
exocad, tamamen açık ve her cihaz ile bağlantılı olma ilkesiyle kuruldu. Dental CAD yazılımı 
için dünya çapında lider bir Orijinal Ürün Üreticisi olarak, temel yetkinliğimiz birlikte 
çalışabilirlik standartları oluşturmaktır. Böylelikle üreticiler veritabanlarını, ürünlerini, 
kütüphanelerini ve hizmetlerini entegre edebilirler. Bu entegrasyonlar, biz desteklediğimiz 
endikasyonların kapasitesini genişletmeye devam ederken, şirketlerin de ana işlerine odak-
lanmalarına olanak tanır.

implant
planlama

klavuz tasarımı

klinik içi
klavuz üretimi / print

klinik içi
klavuz üretimi / print

dışarıdan yaptırılan
klavuz üretimi

klavuz tasarımı

implant
planlama

optik tarama

iş birliği

onay

diş hekimi / cerrah laboratuvar
tarama

üretim
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Diş laboratuvarları için

  
exoplan, klinik içi üretim için implant planlama ve cerrahi
kılavuz tasarımlarına olanak tanır

Düzeltmeleri ve rötuşları azaltın

Hizmetlerinizi genişletin

 
exoplan protez odaklı planlamaya izin vermektedir

Öngörülebilir restorasyonlar oluşturun  
exoplan ile exocad’in 2000'den fazla protez bileşeni olan
kapsamlı kütüphanesine erişin

 
 

Mevcut ekipmanlarınızla çalışın   
exoplan, cerrahi kılavuz üretimi için açık 3D yazıcılar ve
CNC makineleri dosya formatlarını desteklemektedir

İşbirliğini geliştirin

İş akışlarınızı sorunsuz bir şekilde entegre edin

Sınırsız sayıdaki vakalardan yararlanabilirsiniz

Kendini kanıtlamış yazılım platformumuzdan yararlanın

  
exoplan, iyileştirilmiş ve öngörülebilir sonuçlar için
müşterilerinizle iletişiminizi kolaylaştırmaktadır

 

 
exoplan, exocad’ın DentalCAD’i ile birlikte çalışmaktadır

 
exoplan'ın hiçbir gizli maliyeti veya tıklama ücreti yoktur

exocad yazılımı 10 yıldır laboratuvarlarda faaliyet 
göstermektedir

Exocad’ın DentalCAD’ini kullanarak deneyiminizi kullanın 
exoplan size tanıdık olduğunuz bir kullanıcı deneyimi 
sunmaktadır

  

Genel diş hekimleri ve implant uzmanları için

Restorasyon sonuçlarınızı daha iyi hale getirin  
exoplan protez odaklı planlamayı desteklemektedir

Tercih ettiğiniz implant sistemiyle çalışabilirsiniz 
exoplan kapsamlı implant kütüphaneleri sunar

Klinik içi veya laboratuvar destekli üretimi tercih edebilirsiniz 
exoplan esnek iş akışları sunar

Cihazlarınızdan en iyi şekilde yararlanın 
exoplan açık sistemlerle uyumludur

İmplant planlama sürecinde hastaları ikna edebilirsiniz

İş partnerlerinizle zahmetsizce işbirliği yapın

 
exoplan ile estetik sonucun önizlemelerini elde edebilirsiniz

 
exoplan'dan alınan çıktılar, önde gelen laboratuvar CAD/ CAM

sistemlerine doğrudan aktarılabilir

Belgelerinizi basitleştirin

Sınırsız sayıdaki vakalardan yararlanabilirsiniz

 
exoplan otomatik vaka raporları oluşturmaktadır

 
exoplan'ın hiçbir gizli maliyeti veya tıklama ücreti yoktur

Kendi cerrahi kılavuzlarınızı oluşturun

Kendini kanıtlamış yazılım platformumuzdan yararlanın

  
exoplan, açık 3D yazıcıları veya CNC makinelerini desteklemektedir

exocad yazılımı 10 yıldır laboratuvarlarda faaliyet göstermektedir
  

yıllık başarı üzerinde kurulum
‘in

fazla ülkede kullanım
‘den
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