
 
 

Scanner de Extremidades TC Planmed Verity®  
Adicionado ao contrato da Novation com a  

Merry-X-Ray (XR0262) 
 

 
Roselle, IL, - 24 de Fevereiro de 2015 – A Planmed anunciou hoje que, a partir 15 de Novembro de 2014, o 
respetivo Scanner de Extremidades TC Planmed Verity® encontra-se disponível no contrato de distribuição de 
equipamentos de imagiologia para diagnóstico e bens de equipamento entre a Novation e a Merry-X-Ray, em vigor 
a partir de 31 de Julho de 2017. 
 
O Scanner de Extremidades Planmed Verity® foi concebido para identificar até as fracturas mais subtis nas 
extremidades durante a primeira visita do paciente a uma clínica – os tipos de fracturas que, normalmente, não 
são detectadas utilizando apenas radiografias 2D. O Scanner de Extremidades Planmed Verity fornece imagens 
rápidas de pré e pós-operatório em 3D no local de atendimento, proporcionando imagens de elevada resolução 
com uma dose de radiação para o paciente inferior à das TCs de corpo inteiro. Ao contrário de outros dispositivos 
de imagiologia 3D, o Planmed Verity permite igualmente imagens de sustentação do peso nas extremidades. 

O scanner móvel adapta-se às diferentes necessidades dos pacientes com programas de imagem, movimentos e 
bandejas específicos para cada anatomia. De fácil ajuste, o suporte de superfície macia e as bandejas com 
posicionamento motorizado, permitem suportar uma posição confortável para os diversos procedimentos de 
exame. A interface de utilizador ajustável e o eficiente fluxo único de trabalho também foram concebidos para 
maximizar a presença tranquilizadora do operador ao doente. 

O Scanner TC Planmed Verity recebeu igualmente a designação de tecnologia inovadora (Innovative Technology) 
da Novation após uma avaliação por parte do respectivo conselho de imagiologia (Imaging Council), que salientava 
o facto de o Scanner TC Planmed Verity oferecer benefícios suplementares comparativamente a outros produtos 
disponíveis no mercado. 
 
Olya Carter, enfermeira licenciada e directora clínica sénior na Novation, afirmou “Estamos orgulhosos por os 
representantes hospitalares ao serviço da Novation terem reconhecido os benefícios únicos do sistema TC 
Planmed Verity e atribuído ao mesmo a designação de tecnologia inovadora da empresa.”. 
 
 
Para obter mais informações entre em contacto com: 
Vesa Mattila, Director-geral, Planmed Oy     
Tel. +358 20 7795 301      
vesa.mattila@planmed.com 
 

Planmed Oy e o Grupo Planmeca  
A Planmed Oy desenvolve, fabrica e comercializa dispositivos de imagiologia de alta tecnologia para mamografia e imagiologia 
ortopédica. Os produtos da Planmed encontram-e à venda em mais de 70 países por todo o mundo, com participações 
consideráveis no mercado da Europa, Japão e Oceânia, bem como América do Norte e América Latina. A empresa está sediada 
em Helsínquia, Finlândia. 
A Planmed Oy faz parte do Grupo Planmeca com actividade na área da tecnologia de cuidados de saúde. O volume de negócios 
do grupo é de 740 milhões de euros (2014) com mais de 2.600 funcionários em todo o mundo. 
www.planmed.com 

Merry X-Ray Corporation  
A Merry X-Ray Corporation distribui equipamento de raio-X, acessórios e consumíveis pelos Estados Unidos. O departamento 
de serviço da Merry X-Ray realiza serviço, manutenção e instalação dos equipamentos de raio-X convencionais e digitais. 



 
 
Fundada em 1958, a Merry X-Ray Corporation tem a reputação de ser o distribuidor de eleição para todas as necessidades de 
imagens de raio-X. A empresa fornece serviço a 48 estados contíguos, assim como ao Hawai e ao Alaska, tornando-a o maior 
distribuidor de equipamento de raio-X do país. A Merry X-Ray Corporation representa e suporta mais de 10.000 produtos. A 
empresa emprega, aproximadamente, 500 membros de equipa.  
www.merryxray.com 

http://www.merryxray.com/

