
Planmeca Emerald™ 
Digitaalisen jäljentämisen 
timanttinen uutuus



Plug-and-play-toiminnon ansiosta skanneri 
voidaan siirtää helposti hoitohuoneesta 
toiseen ja kytkeä eri tietokoneisiin

Peilin automaattinen huurteenesto 
mahdollistaa jatkuvan skannauksen 
ja lyhentää skannausaikoja

Tarkat ja luonnollisen väriset 
kuvat silmänräpäyksessä

Kompaktin koon ja ergonomisen muotoilun 
ansiosta skanneri tuntuu miellyttävältä kädessä

Kätevä kaksoistoimintonäppäin nopeuttaa työskentelyä 
ja tehostaa infektioiden torjuntaa, sillä tietokoneeseen ei 
tarvitse koskea skannauksen aikana

Pienet, saumattomat kärjet 
ovat mukavat potilaalle ja ne 
voidaan autoklavoida

Tarkka ja nopea skannaus
Planmeca Emerald™ -skannerin avulla skannaus käy todella 
nopeasti ja mukavasti – niin potilaan kuin hammaslääkärin 
näkökulmasta. Täysin integroidun väriskannauksen ansiosta 
jäljennösten tarkkuus täyttää tiukimmatkin laatuvaatimukset. 

Poikkeuksellisen helppokäyttöinen
Planmeca Emerald sujuvoittaa ja tehostaa työskentelyä 
ottamalla tarkkoja digitaalisia jäljennöksiä todella nopeasti. 
Liittäminen on helppoa yksinkertaisen plug-and-play-toiminnon 
ansiosta. Planmeca Emerald on yhteensopiva Planmeca 
Romexis®- ja Planmeca PlanCAD® Easy -ohjelmistojen kanssa.

Kompakti ja kevyt rakenne 
Kevyen rakenteen ja käyttäjäystävällisen muotoilun ansiosta 
Planmeca Emerald on todella ergonominen käyttää. 
Skannerin kärjen peilin aktiivinen huurteenestotoiminto 
varmistaa, että näkyvyys on aina selkeä. Kompakti koko ja 
saumaton rakenne takaavat erinomaisen potilaskokemuksen.

Aukoton infektioiden torjunta
Planmeca Emerald -skannerin autoklavoitava kärki ja 
saumaton rakenne takaavat aukottoman infektioiden 
torjunnan. Skanneri voidaan liittää suoraan hoitokoneeseen. 
Tässä tapauksessa sitä voidaan ohjata hoitokoneen 
jalkaohjaimella, jolloin kädet pysyvät vapaina.

Planmeca Emerald™

Intraoraaliskannerien eliittiä
Upouusi Planmeca Emerald™ on pienikokoinen ja kevyttäkin kevyempi 
intraoraaliskanneri, jonka ylivertainen tarkkuus ja nopeus tekevät siitä 
täydellisen työkalun tehokkaaseen ja sujuvaan työskentelyyn vastaanotolla. 
Skannaus on hammaslääkärille helppoa ja potilaalle miellyttävää.

”Saimme syksyllä 2017 vastaanotollemme uuden Planmeca Emerald™ 
-intraoraaliskannerin. Skanneri on integroitu Planmeca Sovereign® Classic 
-hoitokoneeseemme, ja integraatio on toiminut hyvin. Skanneri on todella nopea, 
jopa niin nopea, että aluksi se vaati hieman totuttelua. En pitäisi nopeutta kuitenkaan 
skannerin tärkeimpänä ominaisuutena. 

Mielestäni ehdottomasti parasta tuotteessa on sen suuri skannaus syvyys 
– approksimaalikontaktien skannaus on erinomaisen helppoa. Myös automaattinen 
pyyhintätyökalu toimii hyvin ja nopeuttaa työskentelyä. Tähän mennessä olen käyttänyt 
skanneria seuraaviin indikaatioihin: kruunut, inlayt, onlayt, sillat ja implanttikruunut. 
Kokemukseni perusteella voin sanoa, että Planmeca Emerald on jo täysin valmis tuote!”

Planmeca Emerald™

skannaa hankalatkin kohdat helposti

HLL Harri Lahti
Hymiö Hammaslääkärit 
Kouvola ja Lahti
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Planmeca Emerald™ pähkinänkuoressa

• Kompakti ja kevyt rakenne
• Ylivertainen nopeus ja tarkkuus
• Täysin integroitu väriskannaus luonnollisilla väreillä
• Voidaan käyttää myös intraoraalikamerana
• Yksinkertainen plug-and-play-toiminto – helppo siirtää toiseen hoitohuoneeseen
• Tehokas infektioiden torjunta autoklavoitavan kärjen ja saumattoman 

rakenteen ansiosta
• Peilin automaattinen huurteenestotoiminto
• Kätevä kaksoistoimintonäppäin 
• USB 3 -liitäntä 
• Avoin STL-tiedostomuoto
• Liitettävissä suoraan hoitokoneeseen ja ohjattavissa jalkaohjaimella 
• Yhteensopiva Planmeca Romexis®- ja Planmeca PlanCAD® Easy -ohjelmistojen 

kanssa – reaaliaikaiset kuvaustiedot jatkuvasti saatavilla

Uskomattoman nopea, ylivertaisen tarkkaUskomattoman nopea, yylivertaisen tarkka
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Kuvissa saattaa esiintyä tuotteita, jotka eivät sisälly laitteiden perustoimituksiin. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, 
Planmeca CAD/CAM, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, 

Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanMill, 
Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, 

Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Verity, 
Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, SmartTouch, Trendy ja Ultra Relax ovat Planmecan tuotemerkkejä.

Plandent Oy, Asentajankatu 6, 00880 Helsinki | Puh. 020 7795 200
www.plandent.fi  | www.plannet.fi  | www.facebook.com/PlandentOy




