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Planmecalta uusi hoitokone  

Uudessa Planmeca Compact™ i5 -hoitokoneessa yhdistyy viisi keskeistä teemaa – muotoilu, hyvinvointi, 
puhtaus, älykkyys ja kehitys. Kaikki nämä periaatteet on huomioitu hoitokoneen jokaisessa 
yksityiskohdassa. Lopputuloksena on täydellinen yhdistelmä toimivuutta, kestävyyttä, mukavuutta, 
turvallisuutta ja esteettisyyttä. 

Muotoilu – käyttäjäkeskeistä ajattelua 

Planmeca Compact i5 on suunniteltu paitsi kestämään aikaa, myös kehittymään sen myötä. Muotoilultaan 
kompakti ja kevyt hoitokone sopii klinikalle kuin klinikalle, ja se voidaan helposti mukauttaa erilaisille 
työskentelyasennoille sopivaksi. Hoitokoneen jokainen yksityiskohta – aina varren tasaisista liikkeistä 
intuitiiviseen, käytön ohjausta 25 kielellä antavaan kosketusnäyttöön – on suunniteltu tekemään 
päivittäisestä työskentelystä mahdollisimman sujuvaa nyt ja tulevaisuudessa.   

Hyvinvointi – rentoutunut hoitohenkilöstö ja rentoutuneet potilaat 

Planmeca Compact i5 on suunniteltu tukemaan koko hoitohenkilöstön ja potilaiden hyvinvointia. Jalaton 
tuoli, kapeneva selkänoja ja pieni vesipuolen jalusta mahdollistavat helpon pääsyn hoitoalueelle, samalla 
kun tasapainotetut instrumenttivarret takaavat instrumenttien ergonomisen käytön. Myöskään potilaan 
mukavuutta ei ole unohdettu: taittuva jalkatuki tekee potilastuoliin asettumisesta ja siitä poistumisesta 
helppoa, ja muotoutuva pehmuste tarjoaa miellyttävän potilaskokemuksen. 

Puhtaus – turvallinen työ- ja hoitoympäristö 

Planmeca Compact i5 -hoitokoneessa kaikki olennaiset infektiontorjuntajärjestelmät on integroitu ja 
järjestetty selkeästi omiin osastoihinsa. Puhdistustoimenpiteet ovat automaattisia, ja hoitokoneen LED-
merkkivalo ilmaisee niiden tilan. Nämä käytännölliset ratkaisut auttavat nopeuttamaan infektioiden 
torjuntaan liittyviä toimenpiteitä, mikä puolestaan tarkoittaa nopeampia potilasvaihtoja ja parempaa 
laadunvarmistusta.  

Älykkyys – fiksua hammashoitoa fiksuilla työkaluilla 

Kuten kaikki Planmecan digitaaliset laitteet, myös Planmeca Compact i5 on helppo yhdistää verkkoon 
hyödyllisten tietojen tuottamista varten. Planmecan älykkäiden ohjelmistoratkaisujen avulla klinikat voivat 
seurata potilasvirtaa, optimoida työkapasiteettinsa reaaliaikaisten tietojen avulla ja valvoa klinikan 
laitteiden käyttöä. Lisäksi hoitokoneen älykäs kirjautumisjärjestelmä mahdollistaa hoitokoneen 
käyttäjäkohtaisten asetusten nopean käyttöönoton vain korttia vilauttamalla. 

Kehitys – jatkuvaa parannusta 

Hammashoidon nopeasti muuttuva maailma, entistä tiukemmat laadunvarmistusvaatimukset ja kasvavat 
potilasvirrat asettavat klinikoille uusia vaatimuksia, ja Planmeca Compact i5 on suunniteltu vastaamaan 
niihin. Hoitokoneella on taatusti pitkä käyttöikä, sillä se voidaan päivittää uusilla ominaisuuksilla milloin 
tahansa. Siksi se on todella turvallinen investointi tulevaisuutta ajatellen. 
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Planmeca Oy ja Planmeca Group 
Planmeca Oy on yksi maailman johtavista hammashoitolaitteiden valmistajista, jonka tuotevalikoimiin kuuluu digitaalisia 
hammashoitokoneita, CAD/CAM-tuotteita, korkealaatuisia 2D- ja 3D-kuvantamislaitteita sekä kattavia ohjelmistoratkaisuja. 
Planmecan pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sen tuotteita viedään yli 120 maahan. Planmeca on alansa suurin yksityisomistuksessa 
oleva yritys, joka on tunnettu uraauurtavasta tuotekehityksestään ja muotoilustaan. Planmeca Oy on osa terveysteknologian alalla 
toimivaa Planmeca Groupia.  Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli yli 700 miljoonaa euroa, ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä 
maailmanlaajuisesti. 
www.planmeca.com 
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