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Uusi Planmeca ProSensor® HD nostaa intraoraalikuvantamisen uudelle tasolle 

Planmeca vahvistaa asemaansa kuvantamismarkkinoilla entisestään uudella tuotelisäyksellä. Planmeca 
ProSensor® HD -intraoraalianturi takaa onnistuneet kuvantamistulokset kaikissa hoitotilanteissa – 
yhdistäen ainutlaatuisella tavalla potilaslähtöisen muotoilun, käytettävyyden sekä kestävyyden. 

Innovatiivinen Planmeca ProSensor® HD -intraoraalianturi tarjoaa käyttäjilleen useita merkittäviä etuja. 
Anturi on käytettävyydeltään kärkitasoa ja sillä saa otettua ensiluokkaisia kuvia nopeasti. Planmeca 
ProSensor HD on yhteensopiva sekä Mac OS- että Windows-käyttöjärjestelmien kanssa. 

Kärkiluokan kuvanlaatua ja käytettävyyttä 

Planmeca ProSensor HD -intraoraalianturin resoluutio on yli 20 lp/mm, mikä takaa erinomaisen 
kuvanlaadun ja aidon teräväpiirtotarkkuuden. Sillä otetut kuvat soveltuvat tarkkojen diagnoosien 
tekemiseen, sillä niissä on vain vähän kohinaa ja suuri kontrasti. Anturin laajan dynaamisen alueen ansiosta 
tulokset ovat johdonmukaisen korkealaatuisia. 

Planmeca ProSensor HD on saatavana USB- ja Ethernet-liitännällä, ja se voidaan integroida Planmeca ProX -
intraoraaliröntgenlaitteeseen, mikä tehostaa työvaiheita merkittävästi. Anturin ja ohjainyksikön välissä 
oleva magneettiliitin varmistaa, että anturi on aina asennettuna oikein. Liitännän tekeminen on helppoa, ja 
laitetta voidaan helposti käsitellä yhdellä kädellä. Anturin valkoinen kansiväri helpottaa puolestaan anturin 
asettelua potilaan suussa. Monivärisin LED valoin varustettu ohjainyksikkö ilmaisee kuvantamisjärjestelmän 
tilan, opastaa käyttäjää ja varmistaa onnistuneet kuvat. 

Kestävää potilaslähtöistä muotoilua 

Potilasmukavuus ja kestävyys ovat olleet Planmeca ProSensor HD -intraoraalianturin suunnittelun 
keskiössä. Anturin pyöristetyt muodot tekevät kuvantamistilanteesta potilaalle miellyttävän ja kuvien 
ottaminen onnistuu sekunneissa. Kolmen eri anturikokonsa ansiosta Planmeca ProSensor HD myös sopii 
erilaisiin diagnostisiin tarpeisiin ja potilaskokoihin.  

Planmeca ProSensor HD on suunniteltu kestämään. Anturin kaapeli koostuu vain kahdesta johdosta ja 
Planmecan tarjoaman erityisen viiden vuoden takuuohjelman ansiosta tuote on turvallinen ja varma 
sijoitus. 

”Planmeca ProSensor HD on hienostunut yhdistelmä käytettävyyttä, muotoilua ja kuvanlaatua”, toteaa 
Planmecan digitaalituotteiden johtaja Helianna Puhlin-Nurminen. Intraoraalianturin älykkäät 
muotoiluyksityiskohdat takaavat tehokkaan työnkulun huomioiden samalla myös potilaiden tarpeet. 
Planmeca ProSensor HD tarjoaa korkealaatuisen kuvantamisen vailla kompromisseja – nopeasti, helposti ja 
luotettavasti.” 
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Ota yhteyttä ja kysy lisää 
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Digital Imaging and Applications division, Planmeca Oy 
Puh. +358 20 7795 731 
helianna.puhlin@planmeca.com 

Planmeca Oy ja Planmeca Group 
Planmeca Oy on yksi maailman johtavista hammashoitolaitteiden valmistajista, jonka tuotteita myydään yli 120 eri maassa. Yhtiön 
tuotevalikoimiin kuuluu digitaalisia hammashoitokoneita, korkealaatuisia 2D- ja 3D-kuvantamislaitteita sekä kattavia ohjelmisto- ja 
CAD/CAM-ratkaisuja.  Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Planmeca on alansa suurin yksityisomistuksessa oleva yritys, ja se on 
tunnettu uraauurtavasta tuotekehityksestään ja muotoilustaan.  
Planmeca Oy on terveysteknologian alalla toimivan Planmeca Groupin emoyhtiö. Yhtiöryhmän liikevaihto on noin 740 miljoonaa 
euroa (2014), ja se työllistää lähes 2 700 henkilöä ympäri maailmaa. 
www.planmeca.com 


