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3D-tulostusta, 4K-kameroilla varustettua valaistusta ja IoT-ratkaisuja suunterveyden
ammattilaisille – suomalainen Planmeca esittelee innovaatioitaan maailman suurimmassa
hammasalan tapahtumassa
Maailman johtaviin terveysteknologian laitevalmistajiin lukeutuva Planmeca esittelee IDS 2019 tapahtumassa kattavan valikoiman kotimaista huipputeknologiaa. Joka toinen vuosi Kölnissä
järjestettävä IDS on hammasalan merkittävin kansainvälinen tapahtuma, johon osallistuu tuhansia
näytteilleasettajia ja kymmeniä tuhansia messuvieraita sadoista eri maista. Tänä vuonna
tapahtumaan odotetaan noin 170 000 kävijää.
Planmeca esittelee Kölnissä parhaillaan järjestettävillä messuilla suunterveyden ammattilaisille
suunniteltuja ratkaisuja 3D-tulostukseen, tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja protetiikkaan, 4Kkameroilla varustetun älykkään hoitovalaisimen, KKTT-kuvantamisen uusinta teknologiaa sekä
maailman ensimmäisen hammashoitokoneeseen integroidun vedenkäsittelyjärjestelmän, jossa ei
käytetä lisättyjä kemikaaleja.
Lisäksi Planmeca esittelee tapahtumassa ensimmäisenä hammasalan laitevalmistajana kattavan
IoT-ratkaisun suurille vastaanotoille ja klinikkaketjuille. Hammaslääkäriasemat ketjuuntuvat kovaa
vauhtia, ja ratkaisun avulla ketjut voivat yhdistää laitteidensa telemetriatietoja muihin klinikoiltaan
kerättyihin tietoihin, mikä mahdollistaa liiketoiminnan tehokkaan suunnittelun.
”Olemme lanseeranneet selkeästi eniten teknologiainnovaatioita koko tapahtumassa.
Hyödynnämme ratkaisuissamme tekoälyä, ja esimerkiksi kuvantamispuolella olemme onnistuneet
sen avulla madaltamaan potilaalle röntgenkuvauksesta aiheutuvaa säteilyannosta”, kertoo
Planmecan markkinointi- ja viestintäjohtaja Maarit Vannas. ”Olemme myös erityisen ylpeitä
ohjelmistoalustastamme, joka nivoo kaikki laitteemme yhteen. Tällainen yhden alustan
kokonaisratkaisu on vahvasti kilpaillulla toimialallamme ainutlaatuinen. Sen keskiössä on
käytettävyys ja sujuvan työnkulun tarjoaminen hammasalan ammattilaisille. Tällaisen ratkaisun
kehittäminen edellyttää syvällistä ymmärrystä koko toimialasta.”
Yrityksen valtavalla, lähes 800 neliömetrin kokoisella ständillä vierailijat pääsevät lisäksi
kuulemaan kansainvälisten mielipidevaikuttajien esityksiä ja kokeilemaan hammasimplanttien
suunnittelua VR-lasien avulla.
Planmecan osastolla työskentelee yli 300 yrityksen työntekijää sekä Helsingin pääkonttorilta että
tytäryhtiöistä sekä satoja jälleenmyyjiä. Lisäksi Planmeca järjesti messujen alkamista edeltävänä
iltana globaalin lanseeraustapahtuman 800 jälleenmyyjälleen Kölnin Musical Dome -teatterissa.
”Tavoitamme hammasalan ammattilaiset parhaiten erilaisissa tapahtumissa, ja IDS on koko alan
kiistaton päätapahtuma. Kävijöitä on ollut tänä vuonna valtavasti, ja kaikki osastollamme
järjestettävät luennot ovat jatkuvasti täynnä”, Vannas kertoo.
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IDS 2019 -messut jatkuvat lauantaihin 16.3.2019 asti.
Liitteet:
Kuvia Planmecan osastolta ja lanseeraustapahtumasta
https://materialbank.planmeca.com/pincollection.jspx?collectionName=%7B7b385b48-e367-7f44-bed108a39c1c844a%7D
Video lanseeraustapahtumasta
https://vimeo.com/323473451
Tuotelanseerausvideoita
https://vimeo.com/322834280
https://vimeo.com/322774759
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Maarit Vannas
Markkinointi- ja viestintäjohtaja,
Planmeca Oy
P. 020 779 5306
S-posti: jukka.kanerva@planmeca.com
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

