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Wprowadzamy Planmeca Romexis® 6.0 - nową wersję wiodącego na świecie 
oprogramowania 

 

Nowa, całkowicie przeprojektowana wersja wszechstronnego oprogramowania Planmeca Romexis®, jest 
już dostępna w sprzedaży. Najnowsza wersja wprowadza ulepszony interfejs, a także szeroki wybór nowych 
narzędzi i funkcji. 

Platforma oprogramowania Planmeca Romexis® 6.0 obsługuje najbardziej wszechstronny zakres od 
obrazowania 2D i 3D po CAD / CAM. To samo oprogramowanie zapewnia kompleksowe rozwiązanie dla 
wszystkich klinik każdej wielkości i specjalizacji. Wersja 6.0 posiada nowoczesny wygląd i znakomitą 
użyteczność. Łatwa nawigacja z mniejszą liczbą kliknięć i konfigurowalny interfejs użytkownika usprawniają 
przepływ pracy. Dodatkowo w Romexis 6.0 wprowadzone zostały elastyczne kreatory przepływu pracy, 
dzięki którym korzystanie z oprogramowania jest łatwe i przyjemne od pierwszego dnia użytkowania. 

Nowa wersja oprogramowania usuwa granicę między obrazowaniem 2D i 3D, wprowadzając ujednoliconą 
przeglądarkę obrazów dla wszystkich rodzajów obrazów, w tym zdjęć rentgenowskich 2D i 3D, zdjęć 3D, 
skanów wewnątrzustnych, przypadków CAD / CAM, a nawet filmów. Co więcej, każdy rodzaj 
otrzymywanych lub skanowanych obrazów można uruchomić z tego samego widoku jednym kliknięciem. 
Romexis 6.0 sprawia, że importowanie i eksportowanie wszystkich rodzajów danych jest niezwykle łatwe. 

Romexis 6.0 wprowadza szereg ulepszeń i dodatków do wyboru narzędzi. Szablony badań 2D zostały 
przeprojektowane, aby ułatwić zarządzanie nimi. Tryb dwuekranowy wyświetlania obrazów 2D z obrazami 
3D jest teraz możliwy dzięki odłączanym oknom. Ponadto Romexis 6.0 został zaprojektowany do 
współpracy z Planmeca Solanna ™ Vision. Lampa operacyjna ze zintegrowanymi kamerami 4K pozwala 
wykonywać zarówno zdjęcia, jak i filmy najwyższej jakości, zapewniając zupełnie nowy wymiar edukacji 
pacjentów, konsultacji ze współpracownikami i dokumentacji leczenia. 

Moduł Romexis® CMF Surgery umożliwia w pełni cyfrowe planowanie chirurgii ortognatycznej, 
projektowanie szyn i symulację tkanek miękkich. Moduł Romexis® Implat Guide został zaktualizowany o 
funkcję wirtualnego usuwania zęba, a moduł Romexis® Smile Design, w oparciu o sztuczną inteligencję, 
automatyczne wycinanie i orientację wraz z ulepszonymi, fotorealistycznymi symulacjami. Unikalny moduł 
Romexis® Dental PACS umożliwia stosowanie programu Romexis jako, niezależnego od urządzenia, 
archiwum obrazów z pełnymi funkcjami planowania leczenia i zwiększa wsparcie działań klinik 
posiadających wiele placówek. 

„Oprogramowanie Romexis jest idealnym wsparciem dla sprzętu Planmeca, zapewniając płynny przepływ 
pracy w zakresie wykonywania zdjęć, diagnozy i planowania leczenia. Romexis jest otwartą platformą i jest 
w stanie przechowywać i wyświetlać obrazy, zdjęcia z urządzeń innych firm, co oznacza niepowtarzalną 
elastyczność i swobodę. Dzięki nowemu, niezwykłemu interfejsowi użytkownika i poprawionej użyteczności 
praca z Romexis 6.0 jest przyjemna - po prostu usprawnia pracę ”- stwierdza Helianna Puhlin-Nurminen, 
wiceprezes w dziale Obrazowanie cyfrowe i aplikacji w firmie Planmeca. 
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W celu uzyskania więcej informacji, prosimy o kontakt z: 

Helianna Puhlin-Nurminen, Vice President 
Digital Imaging and Applications division, Planmeca Oy 
Tel. +358 20 779 5731 
Email: helianna.puhlin@planmeca.com 

 

Planmeca Oy i Grupa Planmeca 
Firma Planmeca Oy jest jednym z wiodących producentów sprzętu dentystycznego na świecie, a oferowane przez nią produkty to: 
cyfrowe unity stomatologiczne, rozwiązania CAD/CAM, światowej klasy sprzęt do obrazowania 2D i 3D oraz kompleksowe 
rozwiązania z zakresu oprogramowania komputerowego. Firma Planmeca z siedzibą w Helsinkach, Finlandia, dostarcza swoje 
produkty do ponad 120 krajów na całym świecie. Jest to największa prywatna firma działająca w tej branży, która opiera swoją 
działalność na zaangażowaniu oraz inwestowaniu w innowacyjne technologie i projektowanie. Planmeca Oy jest częścią fińskiej 
Grupy Planmeca działającej w branży technologii medycznych. Obrót grupy w 2019 roku wyniósł ponad 770 mln EUR i zatrudnia 
prawie 2800 osób na całym świecie.  
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