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Lehdistötiedote   11.4.2012 
 
Planmed Verity® valittiin Medical Design Excellence Awards -finalistien joukkoon 
 
Ortopediseen kuvaukseen suunniteltu liikuteltava Planmed 
Verity® -tietokonetomografialaite on valittu finalistien joukkoon 
amerikkalaisessa Medical Design Excellence Awards (MDEA) -
kilpailussa Radiologisten ja elektromekaanisten laitteiden 
kategoriassa.  
 
 
Planmed Verity® -kuvauslaite käyttää kartiokeila-TT-kuvausmenetelmää (CBCT-tekniikkaa), joka mahdollistaa 
raajamurtumien 3D-kuvaamisen tavallisessa röntgenhuoneessa. Pienikokoinen ja liikuteltava laite on helppo 
asentaa ja ottaa käyttöön. Planmed Verity -laitteella raajasta saadaan tarkka 3D-kuva huomattavasti koko 
kehon TT-laitteita pienemmällä säteilyannoksella. Kuvaustapahtuma kestää alle 20 sekuntia, minkä aikana kuva 
muodostuu pulssimaisen röntgensäteen avulla. Näin säteilyannos jää mahdollisimman pieneksi.  
 
Jotta kuvaustapahtuma olisi potilaalle mahdollisimman mukava, Planmed Verity -laitteessa on pehmustettu 
kuvausvarsi ja ortopedistä kuvausta varten muotoiltu TearDrop™ -kuvausaukko. Laite on helposti säädettävissä 
esimerkiksi jalan, nilkan, polven, käden, ranteen tai kyynärpään kuvausta varten, ja lisäksi potilas voidaan 
kuvata seisten, jolloin saadaan 3D-kuva rasituksessa olevasta raajasta. Vastaava rasituskuvaus ei ole ollut 
aiemmin mahdollista perinteisillä TT-laitteilla.  
 
“Muotoilulla on luotu laitteelle voimakas, mutta ystävällinen ja miellyttävä persoona. Ulkonäölle antaa leimaa 
pisaranmuotoinen kuvausaukko ja ulkokehän ’puraisumuoto’, jotka helpottavat potilasasettelua”, kertoo 
Planmed Oy:n teollinen muotoilija Tapio Laukkanen.  
 
Kunkin vuoden MDEA-kilpailussa puolueeton, monialainen tuomaristo tarkastelee huolellisesti kaikki kilpailuun 
osallistuvat tuotteet ja valitsee jatkoon huipputuotteet kymmenessä kategoriassa (yhteensä 41 finalistia). 
Tuotteita arvioidaan niiden muotoilun ja tuotesuunnittelun näkökulmasta, esimerkiksi innovatiivisen 
materiaalienkäytön, uusien käyttäjälähtöisten toimintojen, terveydenhuollon käytäntöjen laajemman 
kehittämisen sekä uusien potilashyötyjen kannalta.  
 
Finalistit julkistetaan MD+DI (Medical Device and Diagnostic Industry) -lehden huhtikuun numerossa. Voittajat 
julkistetaan 23.5.2012 Philadelphiassa MD&M East -tapahtuman yhteydessä järjestettävässä 
palkintoseremoniassa, jossa selviää kunkin kategorian palkintotasot: pronssi, hopea ja kulta.  
 
Planmed Verity sai aikaisemmin tänä vuonna saksalaisen, kansainvälisesti arvostetun red dot -
muotoilupalkinnon.  
 
Lisätietoja: 
Tapio Laukkanen, teollinen muotoilija, Planmed Oy 
Puh: +358 20 7795 785 
tapio.laukkanen@planmed.com 
 
Vesa Mattila, varatoimitusjohtaja, Planmed Oy     
Puh: +358 20 7795 301      
vesa.mattila@planmed.com    
 
 
Medical Design Excellence Awards 
Vuonna 1998 perustettu Medical Design Excellence Awards (MDEA) -muotoilukilpailu keskittyy lääketieteellisen 
teknologiaan, ja jakaa tunnustusta lääketieteellisten tuotteiden valmistajille ja näiden taustalla oleville henkilöille – 
insinööreille, suunnittelijoille, muotoilijoille ja kliinisille asiantuntijoille, jotka tuottavat läpimurtoinnovaatioita terveydenhuollon 
muuttuvassa toimintaympäristössä. MDEA-kilpailuun voivat osallistua maailmanlaajuisesti yritykset ja henkilöt, jotka ovat 
mukana lääketieteellisten laitteiden tai pakkausten suunnittelussa, muotoilussa, valmistamisessa tai jakelussa.  
www.MDEAwards.com 
www.mddionline.com/mdea2012 
 



 

Planmed Oy ja Planmeca Group 
Planmed Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkean teknologian kuvantamislaitteita ja varusteita mammografiaan ja 
ortopediseen kuvantamiseen. Planmedin kattavaan mammografialaitevalikoimaan kuuluvat digitaaliset ja analogiset 
tutkimuslaitteet, stereotaktiset biopsialaitteet ja rinnanasettelujärjestelmät, joita käytetään rintasyövän varhaiseen 
havaitsemiseen pyrkivissä tutkimuksissa. Planmedin tuotevalikoimaan kuuluu lisäksi ortopediseen 3D-kuvantamiseen 
tarkoitettu siirrettävä TT-kuvauslaite Planmed Verity. 
Planmedin pääkonttori on Helsingin Herttoniemessä. Tuotannosta 98 prosenttia menee vientiin yli 70 maahan eri puolille 
maailmaa. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Eurooppa, Aasia sekä Pohjois- ja Latinalainen Amerikka, joissa yhtiöllä on 
merkittävät markkinaosuudet. Planmed Oy on osa Planmeca Group -yhtiöryhmää, joka valmistaa ja markkinoi korkean 
teknologian tuotteita lääketieteelliseen ja hammaslääketieteelliseen hoitoon. Yhtiön palveluksessa on lähes 2 400 
työntekijää, ja vuoden 2012 liikevaihtoennuste on noin 750 miljoonaa euroa. 
www.planmed.com 
 
 
 


