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O sistema de Mamografia Digital de Campo Total (FFDM) Planmed Nuance 
Excel foi aprovado no teste de tipo da EUREF 
 
O sistema de mamografia digital de campo total Planmed Nuance Excel da finlandesa Planmed Oy foi aprovado 
nos reconhecidos testes de tipo da EUREF. Este teste de tipo é um reconhecimento concreto e demonstrável em 
toda a UE da aderência a um sistema de qualidade reconhecido. Ele leva em conta os requisitos especiais de 
ambos os serviços sintomático e de triagem. 
 
O Sistema FFDM Planmed Nuance Excel combina tempo curto de exame, baixa dose de radiação e qualidade 
notável de imagem. O sistema inclui o Sistema Max View de Posicionamento de Mama proprietário da Planmed 
para aumentar a visibilidade dos tecidos e o posicionamento de paciente Side Access para uma perfeita 
ergonomia de trabalho. 
 
“Valorizamos muito esta certificação que prova que o Planmed Nuance Excel atende critérios de aceitação do 
Protocolo Europeu. Além disso, ela fornece a melhor orientação em termos de doses e qualidade de imagem 
clínica”, disse o Sr. Vesa Mattila, Vice-presidente da Planmed Oy. 
 
Os produtos da Planmed são reconhecidos por seu design e ergonomia de usuário depurados. O Planmed 
Nuance Excel apresenta um detector grande de selênio amorfo (a-Se) com 24x31 cm. Ele é destinado tanto a 
mamografia de triagem quanto de diagnóstico. 
 
As unidades de mamografia da Planmed são usadas em todo o mundo. “Apenas alguns dispositivos receberam 
esta aprovação. Passar nos testes de tipo da EUREF é reconhecido em todo o mundo e é almejado 
especialmente na Europa. Passar nos testes de tipo significa que o nosso Planmed Nuance Excel é um 
dispositivo técnica e clinicamente avançado e de alta qualidade”, disse a Dra. Mari Varjonen, Gerente de 
Pesquisas Clínicas na Planmed Oy.  
 
O Planmed Nuance Excel tem aprovação da FDA e possui a marca CE. O sistema de mamografia digital de 
campo total Planmed Nuance Excel estará em exibição em várias exposições neste final de ano, p.ex. o 
encontro da Radiology Society of North America (RSNA) que se inicia em 25 de novembro de 2012 em Chicago.  
 
Para obter mais informações entre em contato com: 
Sr. Vesa Mattila   Dra. Mari Varjonen   
Vice-presidente   Gerente de Pesquisas Clínicas  
Tel. +358 20 7795 301   Tel. +358 20 7795 707   
vesa.mattila@planmed.com   mari.varjonen@planmed.com 
 
Planmed Oy e o Grupo Planmeca  
A Planmed Oy desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos avançados de imagens e acessórios para mamografia e imagens 
ortopédicas. A ampla gama de produtos para mamografia da Planmed abrange unidades digitais e analógicas, dispositivos estereostáticos de 
biópsia e sistemas de posicionamento da mama para a detecção precoce do câncer de mama. No âmbito de imagens ortopédicas 3D, a 
Planmed oferece imagens de TC de extremidades com baixa dosagem para o diagnóstico mais rápido, fácil e preciso no Ponto de 
Atendimento. A Planmed Oy exporta mais de 98% de sua produção para mais de 70 países no mundo todo. Os mercados principais são a 
Europa, Japão e Oceania, bem como América do Norte e América Latina onde a empresa possui participações consideráveis no mercado.  
A Planmed Oy faz parte do Grupo Planmeca com sede na Finlândia, que fabrica e comercializa equipamentos avançados para os campos 
médico e odontológico. O grupo emprega aproximadamente 2.400 profissionais e as vendas estimadas para o ano de 2012 são de 750 
milhões de euros. 
www.planmed.com  
 
Organização de Referência Europeia para Serviços de Triagem e Diagnóstico de Mama com Qualidade Garantida (EUREF) 
A EUREF é uma organização pan-europeia, constituída com ampla participação de diferentes Estados Membros e operada como 
organização não lucrativa. O objetivo é promover tratamento de mama de alta qualidade na Europa. A EUREF se compromete com o 
desenvolvimento e a disseminação das Diretrizes Europeias, certificação de serviços para tratamento de mama e equipamentos de 
mamografia, bem como treinamento, fornecendo suporte e consultoria nestes assuntos a pedido. A EUREF padronizou os testes de tipo para 
sistemas de mamografia para a Europa. O teste de tipo da EUREF é definido como um teste para verificar se um tipo de sistema é capaz de 
satisfazer os critérios de aceitação do Protocolo europeu, e para fornecer diretrizes sobre a melhor prática em termos de dose e qualidade de 
imagem (clínica). Os testes de tipo da EUREF são realizados atualmente em unidades de mamografia digital (sistemas DR e CR). Esta 
certificação permite um reconhecimento concreto e demonstrável da aderência a um sistema de qualidade reconhecido, levando em 
consideração os requisitos especiais de ambos os serviços sintomático e de triagem.  
http://www.euref.org/type-test-equipment/euref-type-test-results    


