
 
 

 
Planmed Verity® -raajakuvantamislaite lisätty Novationin ja Merry-X-rayn 
hankintasopimukseen 

 
 
Roselle, IL – 24.2.2015 – Planmed ilmoitti tänään, että Planmed Verity® -raajakuvantamislaite on saatavissa 
Novationin ja Merry-X-Rayn investointihyödykkeiden ja diagnostiikkakuvantamisen hankintasopimuksella 
(XR0262), joka on voimassa 31.7.2017 saakka. 
 
Planmed Verity -laite hyödyntää kuvausmenetelmänä kartiokeilatietokonetomografiaa (KKTT-tekniikkaa), joka 
mahdollistaa pientenkin raajamurtumien havaitsemisen heti potilaan ensimmäisellä klinikkakäynnillä. Kompaktilla 
Planmed Verity -laitteella saadaan tarkka 3D-kuva suoraan hoitopaikassa huomattavasti koko kehon TT-kuvausta 
pienemmällä säteilyannoksella.  

Siirrettävä kuvauslaite mukautuu erilaisiin potilastarpeisiin yksilöllisten kuvausohjelmien, liikkeiden ja tukien 
ansiosta. Laite on helposti säädettävissä esimerkiksi jalan, nilkan, polven, käden, ranteen tai kyynärpään kuvausta 
varten, mikä tekee kuvaustilanteesta potilaalle mahdollisimman mukavan. Lisäksi potilas voidaan kuvata seisten, 
jolloin saadaan 3D-kuva rasituksessa olevasta raajasta. Vastaava rasituskuvaus ei ole ollut aiemmin mahdollista 
perinteisillä TT-laitteilla. 

Planmed Verity -raajakuvantamislaite on saanut Novationin Innovative Technology -tunnustuksen Novationin 
tekemän arvioinnin perusteella. Se osoittaa, että Planmed Verity tarjoaa merkittävää lisäarvoa muihin markkinoilla 
oleviin vastaaviin laitteisiin verrattuna. 
 
”Olemme iloisia siitä, että Novationin palvelemien sairaaloiden edustajat ovat tunnistaneet Planmed Verity -
laitteen edut ja antaneet sille yhtiön Innovative Technology -tunnustuksen”, sanoo Olya Carter, Senior Clinical 
Manager Novationilta. 
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Planmed Oy ja Planmeca Group  
Planmed Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkean teknologian kuvantamislaitteita mammografiaan ja ortopediseen 
kuvantamiseen. Planmedin tuotteita myydään yli 70 maassa. Yhtiöllä on huomattavat markkinaosuudet Euroopassa, Aasiassa 
sekä Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. 
Planmed Oy on osa terveysteknologian alalla toimivaa Planmeca Groupia. Konsernin liikevaihto on 740 miljoonaa euroa (2014) 
ja sillä on lähes 2 700 työntekijää ympäri maailmaa. 
www.planmed.com 

Merry X-Ray Corporation  
Merry X-Ray Corporation myy röntgenlaitteita sekä niiden lisävarusteita ja tarvikkeita Yhdysvalloissa. Merry X-Ray -yhtiön 
huolto-osasto vastaa perinteisten ja digitaalisten röntgenlaitteiden huollosta, kunnossapidosta ja asennuksesta. Merry X-Ray 
Corporation on perustettu vuonna 1958, ja se tunnetaan kaikki röntgenkuvaustarpeet täyttävänä myyjänä. Yhtiö tarjoaa 
palveluja kaikissa 48 mannerosavaltiossa sekä Havaijilla ja Alaskassa, joten se on koko maan suurin röntgenlaitteiden 
jälleenmyyjä. Merry X-Ray Corporation edustaa yli 10 000 tuotetta. Yhtiöllä on noin 500 työntekijää.  
www.merryxray.com 
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