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Planmeca

„Asi před čtyřmi lety jsme pro naší kliniku zakoupili přístroj 
Planmeca ProMax® 3D s. Již předtím jsme na klinice používali pět 
zubních souprav Planmeca, takže bylo nasnadě pokračovat ve 
spolupráci i v případě rentgenů. Navíc nám je několik radiologů 
doporučilo pro jejich vysokou kvalitu.

Přístroj používáme pro implantologické zákroky, pro chirurgii 
třetího spodního moláru a pro endodoncii, hlavně při 
komplikovaných případech zubů s rozvětvenými kořeny. Já 
osobně používám nejčastěji Planmeca Romexis® 3D Implant 
Planning modul. Je velmi praktický, protože v tomto softwaru 
můžu implantáty virtuálně přesně umístit.

Používání přístroje je jednoduché, umí jej používat všichni 
kolegové, i když nejčastěji s ním pracují stomatologové. 
Polohování je snadné a snímky mají vysokou kvalitu. A design 
přístroje je opravdu vytříbený.

Přístroj bych ostatním rozhodně doporučil. Zrovna jsme začali 
používat nový senzor a s kvalitou snímků jsem velice spokojen. 
A také zpětná vazba od radiologů je pozitivní.“

Ari Mäkelä, nezávislý stomatolog
Dental Care Center Janne, Järvanpää, Finsko

„Přístroj Planmeca ProMax® 3D s jsem koupil v září 2010, takže 
ho používáme již více než dva roky. Moje rozhodnutí ovlivnila 
výborná reputace výrobků Planmeca a dobrý poměr kvality a 
ceny. Bylo pro mě také důležité, že se s přístrojem dobře pracuje a 
že v případě potřeby je pozáruční servis rychlý. 

Systém Planmeca ProMax 3D používám v různých situacích – pro 
diagnostiku v orální a maxilofaciální chirurgii, v implantologii, pro 
diagnostiku chorob dentální a periodontální pulpy a v ortodoncii. 
Kvalita snímku je vynikající, což v kombinaci s výborným 
softwarem Planmeca Romexis® velmi usnadňuje stanovení 
správné diagnózy.

V implantologii je pro mě přístroj Planmeca ProMax 3D s 
nepostradatelný ve fázi přípravy zákroku. Díky informacím 
o struktuře a hustotě kostí ze snímku je operace snazší a 
bezpečnější pro pacienta.

Planmeca ProMax 3D s mi umožňuje efektivně vykonat velké 
množství různých úkolů v krátkém čase, což při mé práci 
představuje opravdovou přidanou hodnotu.

Sun Zhizong, děkan
Donggang City Stomatology Hospital, Liaoning, Čína
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