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Uudenlaista kasvokuvantamista suomalaisella raajakuvauslaitteella 
 

Ortopedisten kuvantamisratkaisujen ja mammografialaitteiden edelläkävijän, suomalaisen Planmed Oy:n 
kehittämä raajakuvauslaite Planmed Verity® on täydentynyt kasvokuvantamiseen tarkoitetulla Planmed Verity 
MaxScan™ -lisäominaisuudella. 
 
Kartiokeila-TT-kuvausmenetelmää (CBCT) hyödyntävä Planmed Verity sopii raajojen kuvantamisen lisäksi nyt 
myös leuan, hampaiden, poskionteloiden, leukanivelten, silmien alueen ja hengitysteiden kuvaamiseen. 
Laitteen etuihin kuuluvat matala säteilyannos, korkea kuvanlaatu sekä huippuluokan potilasmukavuus. 
 
Erinomainen kuvanlaatu, matala säteilyannos 
 
”CE-hyväksytty Planmed Verity MaxScan on kustannustehokas lisäominaisuus, jonka suurimpia etuja on matala 
potilaaseen kohdistuva säteilyannos. Se sopii siten erinomaisesti esimerkiksi poskionteloiden kuvantamiseen”, 
sanoo Planmed Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mattila. ”Planmed Verity MaxScan on myös traumapotilaiden pään 
kuvaamiseen sopiva, käytännöllinen työkalu. Monimutkaiset murtumat ja muut rakenteelliset poikkeamat 
visualisoituvat helposti 3D-datan avulla.” 
 
Planmed Verityllä saatu 3D-data on huomattavasti tarkempaa kuin perinteisellä 2D-röntgenlaitteella tai 
monileike-TT-laitteella saatu data. 200 μm:n isotrooppinen resoluutio yhdistettynä edistyksellisiin kuvaa 
parantaviin algoritmeihin mahdollistaa pienimpienkin luurakenteiden näkymisen selkeästi. 
 
Avoin muotoilu lisää potilasmukavuutta 
 
Kasvokuvantaminen Planmed Verity MaxScanilla on suunniteltu mahdollisimman mukavaksi potilaalle. 
 
”Esimerkiksi poskiontelokuvaus perinteisellä TT-laitteella voi olla potilaalle epämukavaa. Planmed Verity 
ratkaisee tämän ongelman, sillä potilas on kuvatessa mukavassa istuma-asennossa. Laitteen avoin muoto 
vähentää ahdistusta ja nojaava potilasasettelu tekee kasvojen kuvaamisesta nopean toimenpiteen”, Mattila 
sanoo.  
 
Pienikokoinen ja liikuteltava laite sopii lähes mihin tahansa röntgenhuoneeseen ja se voidaan sijoittaa helposti 
myös muiden kuvantamislaitteiden viereen. Säädettävä, pehmustettu kuvausteline ja eri raajoille tarkoitetut 
asettelutasot tekevät Planmed Veritystä monipuolisen ja helppokäyttöisen kuvantamislaitteen.  
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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 KKTT-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 2 650 työntekijää, ja vuoden 2014 liikevaihtoennuste on noin 800 miljoonaa euroa. 
www.planmed.com 
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