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Planmeca PlanScan® on maailman ensimmäinen hoitokonekiinnitteinen intraoraaliskanneri  

Planmeca PlanScan® on hammaslääkäreille suunniteltu intraoraaliskanneri, joka voidaan ensimmäisenä 
maailmassa liittää suoraan hammashoitokoneeseen. Ainutlaatuinen integraatio Planmecan hoitokoneiden 
kanssa tekee työskentelystä sujuvaa, sillä hammaslääkäri näkee skannauksen tuloksen reaaliaikaisesti 
hoitokoneeseen kiinnitetyltä tabletilta. Skannausta voidaan ohjata myös hoitokoneen langattomalta 
jalkaohjaimelta, jolloin kädet jäävät vapaaksi potilaan hoitamiseen. 

Kätevä skannausprosessi hammashoitokoneelta käsin 

Huippunopea ja tarkka Planmeca PlanScan® -intraoraaliskanneri voidaan nyt kytkeä helposti mihin tahansa 
Planmecan digitaaliseen hoitokoneeseen. Hoitokoneeseen kiinnitetyn Full HD -tabletin ansiosta 
hoitohenkilökunta voi seurata skannausta livenä koko toimenpiteen ajan. Näin he voivat keskittyä 
potilaaseen ilman keskeytyksiä. Skanneri ohjaa toimenpidettä myös äänimerkein, jolloin käyttäjä tietää 
heti, jos skannaus ei ole onnistunut. 

Skannaus sujuu helposti jalkaohjaimella 

Toisin kuin markkinoiden muita intraoraaliskannereita, Planmeca PlanScania voi kätevästi ohjata 
hoitokoneen langattomalta jalkaohjaimelta, jolloin molemmat kädet pysyvät vapaina. Hammaslääkäri voi 
jalkaohjainta käyttämällä myös helposti vaihdella preparointi-, vastapurija- ja bukkaalinäkymien välillä, ja 
näin keskittyä itse toimenpiteeseen. Handsfree-käyttö helpottaa myös infektioiden torjuntaa. 

Vaivaton ja joustava käyttökokemus 

Planmeca PlanScan on suunniteltu tekemään työnkulusta tehokasta: skanneria käytetään kuten mitä 
tahansa hammasinstrumenttia, ja se voidaan helposti jakaa eri käyttäjien kesken. Plug-and-play-toiminnon 
avulla skanneri voidaan myös kytkeä kätevästi eri hoitokoneisiin ja siirtää muihin hoitohuoneisiin. Joustavan 
lisensoinnin ansiosta eri käyttäjät voivat myös suorittaa eri CAD/CAM-työvaiheita samanaikaisesti 
(skannaus, suunnittelu ja valmistus).  

“Kyseessä on todella innovatiivinen tuote, joka takaa sujuvan ja vaivattoman työnkulun ja jonka ansiosta 
hammaslääkäri voi keskittyä täysin potilaaseensa. Kaikki potilaskuvat tallentuvat Planmeca Romexis® -
ohjelmistoon, joka on maailman ensimmäinen CAD/CAM-työskentelyn ja kuvantamisen yhdistävä 
ohjelmisto. Näin sekä röntgenkuvat että digitaaliset jäljennökset ovat saatavilla kätevästi yhden 
käyttöliittymän kautta. Avoimet Planmeca CAD/CAM™ -ratkaisumme auttavat koko klinikkaa lisäämään 
tuottavuuttaan ja tarjoamaan parempaa potilashoitoa”, sanoo Jukka Kanerva, Planmecan 
hammashoitokoneiden ja CAD/CAM-tuotteiden Vice President. 
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Planmeca Oy ja Planmeca Group 
Planmeca Oy on yksi maailman suurimmista hammashoitolaitteiden valmistajista, ja sen tuotteita myydään yli 120 eri maassa. Yhtiön pääkonttori 
sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on johtava asema useilla eri hammaslaiteteknologian aloilla ympäri maailman. Se valmistaa digitaalisia hoitokoneita, 
korkealaatuisia 2D- ja 3D-kuvantamislaitteita sekä kattavia ohjelmisto- ja CAD/CAM-ratkaisuja. Planmeca on myös hammaslääketieteen 
laitevalmistajana alan suurin yksityisomistuksessa oleva yritys. Sen toiminnalle on ominaista vahva sitoutuminen uraauurtavaan tuotekehitykseen ja 
suunnitteluun.  
Planmeca Oy on terveysteknologian alalla toimivan Planmeca Groupin emoyhtiö. Yhtiöryhmän vuoden 2014 liikevaihto oli noin 740 miljoonaa 
euroa, ja sen palveluksessa työskentelee lähes 2 700 henkilöä ympäri maailman. 
www.planmeca.com 


