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Uusi Planmeca ProScanner® 2.0 -kuvalevyskanneri 
Uusi Planmeca ProScanner® 2.0 -kuvalevyskanneri on korkealaatuinen ratkaisu nopeaan ja luotettavaan 
intraoraalikuvantamiseen. Skanneri tukee päivittäistä työskentelyä fiksujen yksityiskohtiensa ja erinomaisen 
kestävyytensä ansiosta – tarjoten toimintavarman ratkaisun hammasvastaanotoille. 

Planmeca ProScanner® 2.0 on suunniteltu saumattomaksi osaksi intraoraalikuvantamisen työnkulkua 
vastaanotolla. Huoltovapaa, kestävä ja erittäin tehokas kuvalevyskanneri sopii kompaktin kokonsa ansiosta 
työtilaan kuin työtilaan. Tämä auttaa klinikoita hyödyntämään työajan parhaalla mahdollisella tavalla ja 
varmistamaan parhaan mahdollisen työtehon. 

Kuvalevyskanneri käyttää RFID-tekniikkaa nopeaan skannaus- ja tunnistusprosessiin. Integroidun 
tyhjennystoiminnon ansiosta skannerin kuvalevyt ovat lähes välittömästi valmiit uutta käyttöä varten. 
Joustavat ja taipuisat levyt ovat erittäin mukavia potilaille ja saatavissa yleisimpinä kokoina (0, 1 ja 2). 

Planmeca ProScanner 2.0 on erittäin helppokäyttöinen. Käyttäjän tarvitsee vain asettaa kuvalevy 
paikalleen, skannata se ja diagnosoida otettu kuva. Jokainen levy on varustettu digitaalisella 
sarjanumerolla, mikä mahdollistaa kuvien lajittelun, tarkastelun ja vertailun – sekä luotettavan 
laadunvalvonnan. Sarjanumeroa voidaan käyttää myös kuvausten lukumäärän laskemiseen Planmeca 
Romexis® -ohjelmistossa. Romexis on kattava hammashoidon ohjelmistoalusta, joka yhdistää 
kuvantamisen työnkulun ja CAD/CAM-työskentelyn. 

”3D-kuvantaminen on alallamme nykyisin suurimman huomion keskipisteenä. Me Planmecalla kuitenkin 
tiedämme, että intraoraalikuvantaminen säilyy hammaslääketieteen olennaisena osana vielä pitkään myös 
digitaaliaikana”, toteaa Planmecan röntgendivisioonan johtaja Timo Müller. ”Olemme ylpeitä voidessamme 
esitellä uuden kuvalevyskannerin, joka takuulla kestää ajan hammasta.”  

Planmeca ProScanner 2.0 korvaa alkuperäisen Planmeca ProScanner -kuvalevyskannerin yhtiön 
tuotevalikoimassa myöhemmin tänä vuonna. 
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Planmeca Oy and 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. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli yli 735 miljoonaa euroa, ja se työllistää maailmanlaajuisesti lähes 
2 800 henkilöä. 
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