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Scanner Planmed Verity® CBCT recebe a aprovação da FDA para imagiologia maxilofacial 

Em 14 de maio de 2015, a FDA emitiu uma carta de aprovação da opção de imagiologia maxilofacial MaxScan™, do scanner 
Planmed Verity® CBCT. O Planmed Verity é uma solução ultrassofisticada para imagiologia de anatomias de extremidades 
superiores e inferiores, bem como da região maxilofacial. O sistema utiliza a tecnologia CBCT (Cone Beam Computed Tomography 
- Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico) com um painel detector plano, que fornece imagens volumétricas de alta-
resolução. Trata-se de uma unidade compacta e independente a partir da qual todas as fases do processo de imagiologia podem 
ser realizadas. A opção de imagiologia MaxScan do Planmed Verity permite que a realização de imagiologia CBCT das regiões que 
abrangem a mandíbula e o rosto seja feita com flexibilidade. 

O Planmed Verity® foi especialmente projetado para encontrar fraturas sutis nas extremidades, o tipo que mais comumente não 
é detectado pelas radiografias 2D, na primeira visita à clínica. A opção de imagiologia MaxScan™ do scanner CBCT é uma solução 
única e rentável para avaliar fraturas maxilofaciais. Ele permite a imagiologia de mandíbula, dentes, seios, articulações 
temporomandibulares (TMJ), órbitas e vias aéreas - todas em uma baixa dose do paciente. 

Sendo um scanner moderno, o Planmed Verity foi projetado tendo em conta o conforto do paciente - garantindo um processo de 
imagiologia unicamente conveniente. O scanner CBCT inclui um suporte de superfície macio e ajustável e uma bandeja específica 
de posicionamento, permitindo a otimização do conforto do paciente. O suporte motorizado com altura e inclinação ajustáveis 
permite flexibilidade no seu posicionamento na realização da imagiologia de extremidades ou da área maxilofacial. Uma posição 
sentada, altamente conveniente, juntamente com um suporte aberto reduz a ansiedade do paciente, enquanto o posicionamento 
inclinado faz com que a imagiologia maxilofacial seja um processo rápido e mais agradável. 

"O Planmed Verity é uma solução de imagiologia única que permite flexibilidade no exame de pacientes sentados, inclinados e até 
mesmo em pé", diz o Senhor. Vesa Mattila, Diretor Administrativo da Planmed. "Estamos entusiasmados com o fato de o nosso 
inovador scanner CBCT agora também estar disponível para imagiologia maxilofacial nos Estados Unidos. Estamos convencidos de 
que a opção de imagiologia MaxScan será recebida com entusiasmo, já que permite a captura conveniente de imagens de alta-
qualidade com baixa dose do paciente." 

O grande comprometimento da Planmed com a pesquisa e com o desenvolvimento combinados com um foco positivo no futuro, 
permite que os seus produtos continuem a impressionar com design e ergonomia refinados. Na América do Norte, os produtos da 
Planmed são vendidos, promovidos e apoiados pela subsidiária da empresa nos Estados Unidos, a Planmed USA, Inc. (Roselle, IL). 

Para mais informações, entre em contato com 
Senhor Vesa Mattila 
Diretor Administrativo, Planmed Oy 
Tel. +358 20 7795 301 
vesa.mattila@planmed.com  

Planmed Oy e Planmeca Group 
A Planmed Oy desenvolve, fabrica e promove equipamentos e acessórios avançados de imagiologia para imagiologia ortopédica e de mamografia. A 
extensa linha de produtos para mamografia da Planmed abrange sistemas de unidades digitais e analógicas e de tomossíntese mamária (DBT), dispositivos 
de biópsia estereotáxica e sistemas de posicionamento da mama para uma detecção precoce do câncer de mama. Com imagiologia 3D ortopédica a 
Planmed oferece imagiologia CT de extremidades de baixa dose para diagnósticos mais rápidos, mais fáceis e mais precisos no local de atendimento. 
Fortemente comprometida com P&D e design, a Planmed Oy exporta mais de 98% da sua produção para mais de 70 países em todo o mundo. A Planmed 
Oy foi estabelecida em 1989 e a matriz da empresa está localizada em Helsinque, Finlândia. 
A Planmed Oy é parte da Planmeca Group localizada na Finlândia, que fabrica e promove produtos de última geração para as áreas da medicina e da 
odontologia. O faturamento do Grupo em 2014 foi de aproximadamente 740 milhões de euros e a empresa emprega aproximadamente 2.700 pessoas em 
todo o mundo. 
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