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O sistema de luz estruturada do PrimeScan 
estabeleceu-se como uma ferramenta 
essencial à engenharia reversa de alta 
resolução para próteses médicas de mão

A Aiwa Prosthetics and Orthotics Co., Ltd, localizada 
em uma área residencial e tranquila em Nerima-ku, 
Tóquio, fabrica e fornece próteses de silicone para 
dedos, mãos e pés, produzidos cuidadosamente 
sob encomenda. Desde o seu lançamento em 2004, 
a empresa trabalha com instituições médicas para 
fornecer uma gama de produtos para melhorar a 
qualidade estética e funcional de seus produtos, além 
de oferecer treinamentos técnicos e palestras para 
promover a disseminação de sua tecnologia com o 
objetivo de ajudar a criar uma sociedade melhor. 
 
Todos os produtos da Aiwa são feitos sob encomenda. 
A importação de dados invertendo as peças do lado 
oposto da prótese que está sendo feita permite que 
eles produzam um membro protético mais natural 
e adaptado a cada cliente. Esse método é muito 
diferente dos produtos prontos ou moldados, sendo 
fundamental para produzir uma prótese que não cause 
nenhum desconforto.

Estudo de caso



Digitalização de membros protéticos com o PrimeScan.

Para fabricar uma prótese o mais próxima possível do 
real, a precisão da medição é essencial, especialmente 
quando se trata da produção de dedos artificiais. 
 
A exigência da empresa por uma solução de engenharia 
reversa era clara, mas complexa. “Estávamos procurando 
uma máquina capaz de digitalizar com rapidez e extrema 
precisão, com detalhes suficientes para reproduzir 
impressões digitais”, explica o Sr. Hayashi, diretor 
representante da Aiwa. 
 
Quando a empresa entrou em contato com a Hexagon 
para fins de teste, ficou claro que as ferramentas 
tradicionais de metrologia, como máquinas de medição 
por coordenadas, rastreadores a laser ou braços de 
medição portáteis, não atenderiam completamente 
às suas exigências. A solução alternativa sugerida foi a 
combinação de um scanner de luz estruturado PrimeScan 
e uma mesa giratória, que o cliente vinha usando há algum 
tempo para melhorar a eficiência do trabalho. O extenso 
histórico do PrimeScan na medição do corpo humano, 
bem como no campo das artes, fez dele a escolha 
perfeita, sendo adequado para a digitalização de rostos, 
pele e corpos, bem como reparos de engenharia reversa 
de crânios e digitalização de marcas de dentes.  
 
“Após um teste rápido, obtivemos uma reprodutibilidade 
da impressão digital claramente diferente do método 
anterior”, explica o representante de vendas local da 
Hexagon que trabalhou com a Aiwa no projeto. “Também 
conseguimos obter dados da parte entre os dedos com 
muito menos ruído, o que era difícil de obter no passado.”

“O PrimeScan da Hexagon apresenta excelente 
reprodutibilidade de impressões digitais, fazendo dele 
um instrumento mais simples e detalhado em relação ao 
nosso sistema anterior, o que melhorou nossa eficiência 
de trabalho”, diz o Sr. Hayashi. “Além disso, a qualidade 
dos resultados é sempre consistente, permanecendo 
a mesma independentemente do nível de habilidade 
do operador, o que significa que podemos fornecer aos 
nossos clientes um produto confiável e de alta qualidade. 
Como há muitos clientes aguardando nossos produtos, é 
ótimo poder entregá-los o mais rápido possível.” 
 
“A capacidade de reproduzir até mesmo as menores 
impressões digitais praticamente eliminou a necessidade 
de correções manuais”, acrescenta um integrante da 
equipe da Aiwa que utiliza o PrimeScan. “A economia de 
tempo é enorme.”  
 
“Dependendo do produto, o tempo total necessário é 
reduzido a praticamente a metade, resultando em um 
aumento drástico na eficiência e produtividade”,  
conclui o Sr. Hayashi. 
 
Sempre mirando o futuro, a Aiwa planeja fornecer 
ativamente próteses de alta qualidade para clientes 
estrangeiros no futuro.

Alguns exemplos de próteses impressionantes concluídas.



Dependendo do produto, o tempo 
total necessário para realização do 
trabalho foi reduzido praticamente 
à metade, resultando em um 
aumento drástico na eficiência e 
produtividade.”

Sr. Hayashi, diretor representante
Aiwa Prosthetics and Orthotics

https://aiwa-gishi.jp

Digitalização anterior com ruído claramente visível (à esquerda) em comparação com os resultados de digitalização claros e precisos do PrimeScan (à direita)

Uma peça típica com engenharia reversa e produzida com a ajuda do 
PrimeScan da Hexagon (à esquerda) em comparação com a geração 
anterior, produzida antes da adoção da tecnologia de scanner de alta 
precisão da Hexagon pela Aiwa.

A equipe da Aiwa beneficiada pela significativa melhoria de 
produtividade oferecida pelo PrimeScan.
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A Hexagon é líder global em soluções de realidade digital, combinando 
tecnologias de sensor, de software e autônomas. Estamos colocando 
os dados para trabalhar para aumentar a eficiência, a produtividade, 
a qualidade e a segurança nos setores industrial, de fabricação, 
de infraestrutura, no setor público e em aplicativos de mobilidade.

Nossas tecnologias estão moldando a produção e os ecossistemas 
relacionados às pessoas, para se tornarem cada vez mais conectadas 
e autônomas, garantindo um futuro escalável e sustentável.

A divisão de inteligência de fabricação da Hexagon oferece soluções 
que usam dados de design e de engenharia, de produção e de metrologia 
para tornar a fabricação mais inteligente. Para obter mais informações, 
visite hexagonmi.com.

Saiba mais sobre a Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) em hexagon.com 
e siga-nos em @HexagonAB.


