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AGE SOLUTIONS SRL 

Compania

Filosofia

Contact

AGE Solutions a început în 2007 de la o idee 
a doi foști cercetători ai C.N.R. (Consiliul 
Național de Cercetare) din Pisa, Italia, 
specializați în elaborarea, vizualizarea, 
compararea și procesarea datelor 
tridimensionale și crearea sistemelor de 
achiziție date tridimensionale. Originile AGE 
Solutions urmează a fi găsite în pasiunea 
celor doi membri fondatori față de grafica 
computerizată și în pregătirea tehnico-
științifică ce a fost fundamentată în timpul 
anilor de permanență din cadrul V.C.L. 
(Laborator de Grafică Vizuală Computerizată) 
al ISTI-C.N.R. din Pisa, Italia.

Filosofia AGE Solutions este de a revoluționa abordarea cu 3D, făcând-o prietenoasă și ușoară, pentru a face 
aceste tehnologii disponibile publicului larg și nu un privilegiu pentru un grup restrâns. Din acest motiv, compania 
AGE Solutions a decis să deschidă propria lor tehnologie pe piață, făcând disponibile tuturor uneltele lor proprii 
de achiziție și elaborare a datelor tridimensionale. 

AGE Solutions, mulțumită unei tehnologii rezultate în urma multor ani de cercetare în 3D și unei echipe de 
dezvoltare cu înaltă calificare, care lucrează cu pasiune și competență, oferă soluții hardware și software de 
calitate, flexibile și profund inovatoare, la prețuri foarte competitive.

AGE Solutions este situată lângă CERFITT, 
Centrul de Cercetare și Formare a 
inovațiilor tehnologice și Transfer de 
Tehnologii. 

AGE Solutions S.r.l.
Avenue Rinaldo Piaggio, 
3256025 Pontedera (Pisa)

AGE Solutions este o companie care operează într-un domeniu specializat hi-tech. Aceasta produce dezvoltarea 
integrată a soluțiilor hardware și software pentru crearea, tratarea, analiza și managementul datelor 
tridimensionale de înaltă calitate. Aceste soluții permit automatizarea și îmbunătățirea semnificativă a multor 
procese industriale (inspecția, controlul calității, inginerie inversă), altminteri, costisitoare atât în ceea ce privește 
timpul, cât și resursele umane. 

AGE Solutions, oferă cel mai bun raport calitate/preț pentru soluțiile specifice care și-au găsit aplicarea în 
sectoarele dentar, acustic, încălțăminte și pentru soluțiile personalizate, realizând aplicații hardware și software, 
de sine stătătoare și/sau OEM, care pot fi integrate în soluțiile pre-existente ale unor terțe părți.
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Scaner Dental MDS-500

Specificații tehnice
Autoconfigurabil ........................................................................... DA
Suprapunere culoare de textură ................................................ DA
Calibrare ........................................................................................ DA
Scanare amprentă ........................................................................ DA
Suport Multi matriță .................................................................... DA
Strategie de scanare personalizabilă ......................................... DA
Număr de camere ....................2, 5.0 MP cu lentile de înaltă calitate
Proiector ................................................. 1, lumină structurată (LED)
Deplasare obiect ..................masă rotativă, masă basculantă, 2 axe
Tensiune de lucru ...................................................... 110V sau 220V
Suprafața de scanare ................... 90mm[W]* 90mm[D]* 60mm[H]
Interfața ..................................................................................... USB3
Formate de ieșire ....................................STL, PLY, formate deschise
Precizie ..............................................................................< 8 microni
Rezoluții .............................................................................< 0,05 mm
Dimensiuni scanner ................ 400mm[W]* 300mm[D]* 265mm[H]
Greutate .....................................................................................20 Kg
Temperatura de lucru ....................................... 5 - 40 grade Celsius
Normative aprobate ............................................................. CE, FDA
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Scaner Dental MDS-400

Specificații tehnice
Autoconfigurabil .................................................................... DA
Suprapunere culoare de textură ......................................... DA
Calibrare ................................................................................. DA
Scanare amprentă ................................................................. DA
Suport Multi matriță ............................................................. DA
Strategie de scanare personalizabilă .................................. DA
Număr de camere .............2, 1.3 MP cu lentile de înaltă calitate
Proiector ...........................................1, lumină structurată (LED)
Deplasare obiect ...........masă rotativă, masă basculantă, 2 axe
Tensiune de lucru ............................................... 110V sau 220V
Suprafața de scanare ............ 90mm[W]* 90mm[D]* 60mm[H]
Interfața .............................................................................. USB3
Formate de ieșire .............................STL, PLY, formate deschise
Precizie .....................................................................< 10 microni
Rezoluții ......................................................................< 0,07 mm
Dimensiuni scanner ......... 400mm[W]* 300mm[D]* 265mm[H]
Greutate ..............................................................................15 Kg
Temperatura de lucru ................................ 5 - 40 grade Celsius
Normative aprobate ...................................................... CE, FDA

Modulul de suprapunere culoare de textură

Amprentă culoare reală

Bont culoare reală

Gips culoare reală

Gips culoare 
reală/culoare scară de gri

Acest modul este util pentru a obține modele cu o textură de culoare în format RGB, sau scară de gri. 
De exemplu, ajută la crearea unor linii de margine foarte precise, după cum sunt marcate pe model.
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Automată ..................................... scanarea oricăror modele este total automată și nu necesită nici o intervenție 
manuală din partea utilizatorului.

Stabilă ...............parametrii de lumină proiectată și parametrii de camera sunt reglați automat conform luminii 
ambientale și proprietăților de material, precum și culorii modelului de scanat.

Paralelă ..................................................achiziția simultană a mai multor modele într-o singură sesiune de lucru.

Deschisă .......................................................................................................................complet deschisă, fără restricții.

Integrată ...........................................................................................complet integrată cu terță parte CAD și Exocad.

Scan Easy Dental - software de control scanare

Easy Dental Scan

5



Dental Studio

Studio Dental
Modulul Dental CAD

Studio Dental
Modulul Orto Studio

Maestro 3D Dental Studio este un software bazat pe o tehnologie exclusiv proprie și este o unealtă 
completă atât pentru realizarea lucrărilor ortodontice, cât și lucrărilor de restaurare dentară. Software-ul 
este modular și este compus din două module macro principale:

Ușor de utilizat atât pentru laboratoarele care pentru medici, folosit în combinație cu scannerul dentar 
Maestro 3D, este soluția completă care ajută laboratoarele, cât și pentru studiile medicale care pătrund 
în era digital. Datorită uniunii modulului ortodontic si a modulului de restaurare dentară într-un singur 
software, este posibilă exploatarea acestor funcționalități combinate cu un flux de lucru intuitiv și 
integrat.
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Dental Studio - Modulul Orto

Modulul bază ortodontic

Modulul de setare virtuală

Modulul bază ortodontic permite să fie administrați clinica, medicii, pacienții și cazurile printr-o bază de 
date. Acesta permite să se creeze baze virtuale (ABO, ABO-2013, Ricketts, Parallel, Tweed) și să le adăugați 
la modelele de ceramică scanate. Este, de asemenea,posibil să se execute analiză de control ocluzie 
dentară, secțiuni 2D/3D, măsurători asupra dinților și boltelor complete. Acest modul este necesar pentru 
a folosi celelalte module.

Modulul de setare virtuală permite să deplasați dinții pentru ambele arcade, evaluând distanțele, 
contactele și intersecțiile. De asemenea, permite să se adauge și personalizeze inserțiile/plăcuțele (atât 
pozitive, cât și negative) și să se executeextracții de dinți și IPR (corecție interproximală).
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Dental Studio - Modulul Orto

Modulul de 
construit modele

Personalizare 
gutieră

Modulul de construit modele

Corecție 
interproximală

Modulul de construcție a modelelor de tranziție permite crearea setului de modele 3D necesare pentru 
întregul tratament ortodontic,gata a fi exportate în format fișier STL/PLY și optimizat pentru imprimanta 3D. 
Utilizatorul poate decide numărul de modele de tranziție, deplasarea maxima de-a lungul axelor canonice, 
sau rotația maxima preconizată pentru fiecare model.
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Tăiere și Închidere

Modulul de amplasare a bracket-urilor
Modulul de amplasare a bracket-urilor permite să fie plasate automat bracket-urile la dinți. Acesta oferă 
tehnici de amplasare variate (Step, Roth, Wick Alexander, Dwight Damon, MBT, Andrews) și, în combinație 
cu modulul de aliniere a arcadei dentare, permite construirea câtorva tipuri de linguri de amprentă 
pentru transferul bracket-urilor în gura pacientului.

Îndepărtarea părților în exces 
pentru a salva material și a grăbi 

procesul de tipărire

Dental Studio - Modulul Orto
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Dental Studio - Modulul Orto

Modulul de aliniere a arcadei dentare
Modulul de aliniere a arcadei dentare permite proiectarea și construirea aliniatoarelor într-o manieră 
virtuală, cu acest modul este posibil să trasați forma aliniatorului, să setați o grosime variabilă și să 
simulați termo-formarea. De asemenea, permite să creați lingurile de amprentă pentru amplasarea 
bracket-urilor (cu sau fără dispozitiv).
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Combinarea rădăcinilor reale provine de la dispozitivele CBCT

Oasele maxilarului, mandibulei și modelul 3D ale feței pacientului

Folosirea rădăcinilor reale, când e posibilă, este foarte importantă pentru a determina axele dinților și pentru a 
cunoaște poziția exactă a rădăcinilor. Software-ul permite combinarea coroanelor cu dinții reali scanați, obținând 
un model 3D foarte precis și detaliat, foarte folositor în pașii succesivi. Figura de mai jos arată un exemplu al 
coroanelor scanate suprapus cu rădăcinile ce provin dintr-un scan CBCT. Procesul de suprapunere este rapid, ușor 
și complet automat.

Dental Studio - Modulul Orto
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Dental Studio - Modulul Orto

Modulul PDF 3D

Examinator iPad Maestro 3D Orto Studio 

Permite să inserați în raportul PDF, conținând o imagine de ansamblu a deplasării și detaliile setării 
virtuale executate, modelele 3D ale cazului. O modalitate foarte puternică și eficientă de a împărtăși 
lucrarea executată cu medicul.

Permite vizualizarea modelelor 3D care au fost create in Studio Orto. Examinatorul asigură apropiere, 
panoramare și rotație completă 3D a modelelor. De asemenea, sunt afișate pe ecran și datele specifice 
despre model, pacient, etc. Modelele sunt descărcate și apoi salvate pe iPad pentru o analiză viitoare.
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Modulul de bază Dental CAD
Dental CAD este un pachet software robust și fiabil care ajută la maximizarea productivității studiului sau 
laboratorului. Este o unealtă CAD, fiabilă și precisă, ambele când vine vorba despre operații mici, precum 
și când vine vorba despre cazurile complexe.

Dental Studio - Modulul CAD dentar

Rapid .....................................................doar câteva minute pentru a executa toată creația operațiunilor de lucru.

Ușor de utilizat .......................................mulțumită modului expert, este foarte ușor de executat orice operație.

Deschis ................ atât intern cât și extern, software-ul acceptă și generează fișier standard deschis, permițând 
utilizatorului să aibă libertatea de a se întoarce la cele pe care preferă să le producă.

Gratuit ................................................................................................................................................ fără licență anuală.
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Dental Studio - Modulul CAD dentar

Modul de bază Dental CAD

Detecție automată linie 
marginală și editare ușoară a 
liniei marginale.

Amplasare automată a 
anatomiei

Proiectare și editare avansată a 
conectorilor

Detecție și îndepărtare 
automată a subtăierii

Corecție automată a anatomiei
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Noi caracteristici ce vin cu Dental Studio 

CAD - modulul abutment customizabil

Studio Orto - modulul gutieră de noapte

Dental CAD - modulul bară

• detecție a profilului automată de emergență;
•  unelte ușor de folosit pentru reținerea șurubului, cu bază 

de titan și dinți-pilot cu o singură parte;
• direcție personalizabilă a canalului șurubului;
•  construcție simultană dinte-pilot personalizabil și punte 

de reținere șurub.

·  Creare automată a Gutierei de Noapte în baza unor 
parametri simpli;

·  Unelte ușor de folosit pentru a detecta/îndepărta 
subtăierile și pentru a edita suprafața;

·  Detecție/îndepărtare automata a intersectării punctului 
de contact cu antagoniștii.

·  Unelte ușor de folosit pentru crearea barei 
standard și formelor avansate, personalizabile de 
bară;

· Inserții sau retenții personalizabile.

ÎN 
CURÂND!

ÎN 
CURÂND!

ÎN 
CURÂND!
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