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Nowy Planmeca ProSensor® HD podnosi standard stomatologicznego obrazowania wewnątrzustnego  

Planmeca umacnia swoją pozycję lidera  na rynku obrazowania wewnątrzustnego dodając nowości do 
portfela produktów. Czujnik Planmeca ProSensor® HD oferuje unikalne połączenie jakości obrazu, wygody 
pacjenta i użyteczności. Produkt wyznacza nowe standardy obrazowania wewnątrzustnego w stomatologii  
- zapewniające dobre wyniki we wszystkich sytuacjach leczenia. 

Planmeca ProSensor® HD jest innowacyjnym czujnikiem wewnątrzustnym, który zapewnia użytkownikom 
wiele korzyści. Tworzy znakomite zdjęcia w ciągu sekund i zapewnia pełnę funkcjonalność systemu przez 
cały czas. Czujnik wewnątrzustny pracuje w środowiskach Mac OS jak i Windows. 

Jakość obrazu i użyteczność klasy premium 

Posiadając rozdzielczość obrazu ponad 20 lp / mm, Planmeca ProSensor HD oferuje prawdziwą jakość HD. 
Wewnątrzustny czujnik z warstwą światłowodową przechwytuje ostre, z niskim poziomem szumów obrazy 
o wysokim kontraście, wspierając szczegółowe diagnozy. Szeroki zakres dynamiki czujnika gwarantuje 
spójne wyniki. 

Planmeca ProSensor HD jest poręczny. Może być zintegrowany z wewnątrzustnym aparatem rtg Planmeca 
ProX™ , może być podłączony do sieci poprzez Ethernet lub port USB. Czujnik posiada zaawansowane złącze 
magnetyczne, które jest łatwe do mocowania przy użyciu tylko jednej ręki, a biały kolor obudowy czujnika 
poprawia widoczność ułatwiając pozycjonowanie. Elegancki interfejs sterujący  jest wyposażony w 
kolorowe, kodowane światła LED, zapewniając natychmiastową wizualną kontrolę procedury obrazowania.  

Wytrzymałe wzornictwo  

Planmeca ProSensor HD został zaprojektowany, aby zachować komfort pacjenta i zapewnić trwałość 
użytkownikowi. Czujnik posiada zaokrąglone krawędzie, które sprawiają, że obrazowanie jest wygodne dla 
pacjentów, a  cały proces wykonania zdjęcia trwa tylko kilka sekund. ProSensor HD dostępny jest w trzech 
różnych rozmiarach. 

Planmeca ProSensor HD to solidna konstrukcja. Kabel czujnika to tylko dwa przewody, a dodatkowy 
specjalny program pięcioletniej  gwarancji Planmeca zapewnia, że radiografia Planmeca  jest bezpieczną 
inwestycją. 

"Planmeca ProSensor HD to wyrafinowane połączenie użyteczności, wzornictwa i jakości obrazu," stwierdza 
pani Helianna Puhlin-Nurminen, wiceprezes, działu Digital Imaging and Applications w Planmeca. "Sprytne 
szczegóły konstrukcyjne czujnika wewnątrzustnego zapewniają efektywne wykonywanie pracy, a także 
uwzględniają potrzeby pacjentów. Planmeca ProSensor HD zapewnia znakomite zdjęcia bez kompromisów - 
szybko, łatwo i konsekwentnie ". 

Zdjęcia prasowe z Targów IDS 2015 można pobrać z: www.planmeca.com > materialbank > Images > IDS 
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Planmeca Oy i Planmeca Group 
Planmeca Oy, z siedzibą w Helsinkach –Finlandia,  jest jednym z wiodących na świecie producentów urządzeń stomatologicznych 
obejmujący unity dentystyczne, cyfrowe rozwiązania CAD / CAM, światowej klasy urządzenia do obrazowania 2D i 3D oraz 
kompleksowe rozwiązania programowe. Produkty Planmeca dystrybuowane są w ponad 120 krajach na całym świecie. Planmeca 
jest największą prywatną firmą w swojej dziedzinie dzięki silnemu zaangażowaniu w innowacyjne rozwiązania i wzornictwo 
przemysłowe. 
Planmeca Oy jest częścią fińskiej Planmeca Group, która działa w dziedzinie technologii opieki zdrowotnej.W 2014 roku Grupa 
osiągnęła obroty w wysokości 740 milionów euro i zatrudniała ponad 2,700 osób na całym świecie. 
www.planmeca.pl 


