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A Planmed lança o novo sistema Planmed Clarity™ 3D 

Diagnóstico de mamografia aprimorado com Tomossíntese digital da mama  

A Planmed apresenta uma nova unidade de mamografia, o Planmed Clarity™ 3D, que utiliza a avançada tecnologia de 
Tomossíntese digital da mama (TDM). A TDM permite um diagnóstico aprimorado, especialmente para pacientes com 
tecido mamário mais denso. 

A Tomossíntese digital da mama supera o desafio de estruturas de tecido sobrepostas ao produzir um volume 3D da mama. 
De maneira geral, o Planmed Clarity 3D permite reconstruções nítidas com uma maior visibilidade de microcalcificações e 
estruturas de tecido delicadas através do seu método patenteado Continuous Sync-and-Shoot™. Essa nova abordagem 
para imagiologia de tomossíntese elimina borrões de movimento e intrusão de artefato, garantindo que pequenas 
calcificações e vasos sanguíneos possam ser vistos com nitidez. 

"A taxa de incidência de câncer de mama, a neoplasia invasiva mais comum entre as mulheres, continua a aumentar tanto 
nos países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos. No entanto, a mortalidade relacionada ao câncer de mama têm 
caído visivelmente em países com programas de exames. Isso pode ser explicado devido à detecção precoce, ao diagnóstico 
melhorado e aos métodos de tratamento", afirma Vesa Mattila, Diretor Administrativo da Planmed Oy. O Planmed Clarity 
3D trabalha para inovar a tecnologia de diagnóstico de acordo com esse modelo e se esforça para oferecer padrões mais 
altos de experiência do usuário. 

Juntamente com a TDM, o Planmed Clarity 3D possui vários recursos que permitem um rápido fluxo de trabalho do exame, 
bem como um fácil procedimento de biópsia e de diagnóstico por imagem. Para os radiologistas, a nova solução oferece 
qualidade de imagem excepcional e diagnóstico de confiança. O design ergonômico e facilmente acessível da unidade ajuda 
a reduzir a ansiedade do paciente, e a funcionalidade de excelência é garantida pelas telas táteis duplas intuitivas que se 
adaptam a cada um dos modos de imagiologia disponíveis. 

O sistema é compacto e pode ser instalado em salas pequenas. Ele utiliza uma tomada padrão, que facilita a instalação e o 
uso diário. O design atrativo do Planmed Clarity 3D pode ser personalizado para se adequar a uma variedade de esquemas 
de cores, oferecendo um toque pessoal aos usuários. 

As entregas do Planmed Clarity 3D começarão no quarto semestre de 2015 em mercados específicos.  

Para mais informações, entre em contato com: 
Sr. Vesa Mattila 
Diretor Administrativo, Planmed Oy 
Tel. +358 20 7795 301 
vesa.mattila@planmed.com 

Planmed Oy e Planmeca Group 
A Planmed Oy desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos e acessórios de imagiologia avançados para imagiologia de mamografia e ortopédica. A 
ampla gama de produtos de mamografia abrange unidades digitais e analógicas e sistemas de tomossíntese digital da mama (TDM), dispositivos de biópsia 
estereotática e sistemas de posicionamento da mama para detecção precoce de câncer de mama.  No âmbito da imagiologia 3D ortopédica, a Planmed 
oferece imagiologia de TC de extremidade de baixa dose para um diagnóstico mais rápido, fácil e preciso no local de tratamento. Altamente comprometida 
com P&D e design, a Planmed Oy exporta mais de 98% de sua produção para mais de 70 países em todo o mundo. A Planmed Oy foi fundada em 1989 e a 
sede da empresa localiza-se em Helsinque, Finlândia. 
A Planmed Oy é parte do Planmed Group, com sede na Finlândia, que fabrica e comercializa produtos de ponta para os campos médico e dentário. O Grupo 
teve um volume de negócios em 2014 de aproximadamente 740 milhões de euros e emprega aproximadamente 2.700 pessoas em todo o mundo.  
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