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Planmecan uusi 4K-kamerat sisältävä hoitovalaisin tuo hienoja mahdollisuuksia 
viestintään, konsultaatioon ja dokumentointiin 

Planmeca esittelee uuden hoitovalaisimen, jossa on kaksi täysin integroitua 4K-kameraa, stereomikrofonit 
ja tietokoneistettu kuvankäsittelyteknologia. Planmeca Solanna™ Vision -älyvalaisimessa yhdistyvät 
erinomaiset valaisuominaisuudet, täysi säädettävyys ja stereoskooppinen 3D-kuva. 

Planmeca Solanna™ Vision on paitsi huippulaatuinen hoitovalaisin myös edistyksellinen tietokeskus, joka 
tarjoaa hammashoidon ammattilaisille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. HDR-tekniikkaa hyödyntävien 
integroitujen kameroiden avulla hoitoistuntoja voi tallentaa 4K-resoluutiossa. Tallenteita voidaan 
hyödyntää esimerkiksi potilasviestinnän parantamisessa tai hoitojen aikana. Kaikki tiedot tallentuvat 
automaattisesti Planmeca Romexis® -ohjelmistoon, mistä ne löytyvät helposti jatkokäyttöä varten. Koska 
lisäkameroita ei tarvita, työnkulku on aiempaa nopeampi ja sujuvampi. 

Planmeca Solanna Vision -hoitovalaisimen jokainen yksityiskohta on tarkkaan suunniteltu. Poikkeuksellisen 
laaja kuva-alue mahdollistaa koko hoidettavan alueen kuvaamisen. Edistynyt valotuksen ja kuvauksen 
hallinta estää ylivalottumisen ja takaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun. Sisäänrakennettu kuvanvakaaja 
takaa vakaat ja tarkat kuvat kaikissa olosuhteissa. Kamerat on suljettu yksiosaisen etukannen taakse ja niitä 
voi käyttää helposti hoitokoneen jalkaohjaimella, mikä tekee infektiontorjunnasta tehokasta. 

”Planmeca Solanna Vision on upea lisä tuoteperheeseemme. Laadukkaiden kuvien ja videoiden ottaminen 
työpisteellä ei ole ikinä ollut näin helppoa ja nopeaa. Laite helpottaa potilaiden opastamista, kollegoiden 
konsultointia sekä hoitotietojen dokumentointia laadunvarmistusta varten. Laite on yhdistettävissä 
saumattomasti Planmeca Romexis -ohjelmistoon, mikä mahdollistaa luotettavien käyttötietojen saamisen. 
Planmeca Solanna Vision on rakennettu tehokkaalle alustalle, minkä ansiosta hammashoidon 
ammattilaisille on ohjelmistopäivitysten kautta tarjolla hienoja ominaisuuksia, kuten kirurginen 
implanttinavigointi, myös tulevaisuudessa”, sanoo Planmecan hoitokone- ja CAD/CAM-divisioonan johtaja 
Jukka Kanerva. 

Planmeca esittelee Planmeca Solanna Vision -hoitovalaisimen IDS 2019 -tapahtumassa. 
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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 2018 oli 735 miljoonaa euroa, ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä 
maailmanlaajuisesti. 
www.planmeca.com 
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