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Planmed Verity® -KKTT-kuvauslaitteelle FDA:n hyväksyntä kasvokuvantamiselle  

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA antoi 14. toukokuuta 2015 hyväksynnän Planmed Verity® -KKTT-kuvauslaitteen 
MaxScan™-kasvokuvantamisominaisuudelle. Planmed Verity on edistynyt ratkaisu ylä- ja alaraajojen sekä leuan ja kasvojen 
kuvaamiseen. Järjestelmä hyödyntää litteällä anturilla varustettua kartiokeilatietokonetomografiaa (KKTT) 
korkearesoluutioisten 3D-kuvien tuottamiseen. Planmed Verity on kompakti ja itsenäinen laite, jolla voidaan hoitaa 
kuvauksen kaikki vaiheet. Sen MaxScan-kuvausominaisuus mahdollistaa leuan ja kasvojen alueen joustavan KKTT-
kuvantamisen. 

Planmed Verity® on suunniteltu erityisesti 2D-röntgenkuvissa usein huomaamatta jäävien raajamurtumien havaitsemiseen 
ensimmäisellä hoitokäynnillä. KKTT-laitteen MaxScan™-kuvausominaisuus on ainutlaatuinen ja kustannustehokas ratkaisu 
kasvojen murtumien tutkimuksiin. Se mahdollistaa leuan, hampaiden, poskionteloiden, leukanivelten, silmäkuoppien ja 
ilmateiden kuvantamisen matalalla potilasannoksella. 

Planmed Verityn suunnittelussa on korostettu potilasmukavuutta. KKTT-kuvantamislaitteen säädettävä ja pehmustettu 
kuvausvarsi sekä erityinen asettelutuki tekevät tutkimustilanteesta mahdollisimman miellyttävän. Moottoroidun 
kuvausvarren korkeutta ja kallistusta voi säätää, mikä mahdollistaa potilaan joustavan asettelun kuvattaessa raajoja tai 
kasvojen aluetta. Laite on helposti lähestyttävä sen avoimen muotoilun sekä potilaan istuma-asennon ansiosta. Potilaan 
nojaava asento tekee puolestaan leuan ja kasvojen alueen kuvantamisesta nopean ja miellyttävän tutkimuksen. 

"Planmed Verity on ainutlaatuinen laiteratkaisu, jolla voidaan joustavasti kuvantaa istuvia, makaavia ja jopa seisovia 
potilaita", kertoo Vesa Mattila, Planmed Oy:n toimitusjohtaja. "Olemme innoissamme, että innovatiivinen 3D-
kuvantamislaitteemme on Yhdysvalloissa saatavilla nyt myös leuan ja kasvojen kuvantamiseen. Olemme vakuuttuneita, että 
MaxScan-kuvausominaisuus saa erinomaisen vastaanoton, sillä se mahdollistaa korkealaatuisen kuvantamisen matalalla 
potilasannoksella." 

Planmed on vahvasti sitoutunut tuotekehitykseen ja suuntautunut tulevaisuuteen. Yrityksen tuotteet tunnetaan niiden 
erinomaisesta suunnittelusta, muotoilusta ja ergonomiasta. Planmed-tuotteiden myynnistä, markkinoinnista ja teknisestä 
tuesta Pohjois-Amerikassa vastaa Yhdysvalloissa toimiva tytäryhtiö Planmed USA, Inc. 
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Vesa Mattila 
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Planmed Oy ja Planmeca Group 
Planmed Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkean teknologian kuvantamislaitteita ja varusteita mammografiaan ja ortopediseen kuvantamiseen. 
Planmedin kattavaan mammografialaitevalikoimaan kuuluvat digitaaliset ja analogiset tutkimuslaitteet, stereotaktiset biopsialaitteet ja 
rinnanasettelujärjestelmät, joita käytetään rintasyövän varhaiseen havaitsemiseen pyrkivissä tutkimuksissa. Planmedin tuotevalikoimaan kuuluu 
ortopediseen 3D-kuvantamiseen tarkoitettu siirrettävä TT-raajakuvauslaite, jolla kuvantaminen varsinaisessa hoitopaikassa on aiempaa nopeampaa, 
helpompaa ja tarkempaa sekä säteilyannos merkittävästi pienempi. Vahvasti tutkimus- ja kehitystyöhön sitoutuneen Planmedin tuotannosta 98 prosenttia 
menee vientiin yli 70 maahan eri puolille maailmaa. Planmed Oy perustettiin v. 1989, ja sen pääkonttori on Helsingissä. 
Planmed Oy on osa Planmeca Group -yhtiöryhmää, joka valmistaa ja markkinoi korkean teknologian tuotteita lääketieteelliseen ja 
hammaslääketieteelliseen hoitoon. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 740 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on lähes 2 700 työntekijää eri puolilla 
maailmaa. 
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