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Finská stomatologická klinika zvolila
Planmeca ProMax® 3D Classic
„Rozhodli jsme se pro naši kliniku zakoupit
Planmeca ProMax® 3D Classic 8 x 8,
abychom mohli začít snímkovat CBCT
na naší klinice a nemuseli své pacienty
posílat kvůli rentgenu na jiná pracoviště.
V takových případech je tu totiž vždycky
riziko, že ošetření neproběhne podle
plánu kvůli nedostatku aktivity ze strany
pacienta. Teď máme vlastního radiologa
a všechno běží hladce. Spolupracujeme
také se dvěma chirurgy, protože
provádíme mnoho implantologických
zákroků a ošetřujeme také komplikované
endodontické případy.“

Prudký nárůst
implantologických zákroků
„Poté, co jsme koupili přístroj Planmeca
ProMax 3D Classic, výrazně vzrostl počet
implantologických zákroků. Pacienty

Velikosti objemů
Ø80 x 80 mm
Ø80 x 50 mm
Ø50 x 80 mm
Ø50 x 50 mm
Spojený objem 140 x 105 x 80 mm

vždycky ohromí, když jim nabídneme 3D
snímek přímo na místě. Tento přístroj
je obzvlášť vhodný pro komplikované
endodontické případy, protože 3D snímek
vám ukáže všechno. Je také neocenitelný
u zubů moudrosti, které rostou v
nevhodném úhlu.
Kvalita snímků z přístroje Planmeca
ProMax 3D Classic je vynikající. Myslím, že
můžu klidně říct, že máme ten nejlepší 3D
přístroj ve Finsku. Tento názor sdílí i naši
chirurgové a mnoho radiologů.
Software Planmeca Romexis® je úžasný
pracovní nástroj. Je logický, uživatelsky
příjemný a plně funkční – skutečně
povedený program.“
Pekka Nissinen, GPD,
West Vantaa Dental Clinic, Finsko

Optimální kvalita
snímků pro všechny
stomatologické obory
„S přístrojem Planmeca ProMax
3D Classic pracuji od jeho uvedení
na trh v roce 2007 a dělám na něm
všechny možné typy snímků. Na kvalitu
jeho snímků se můžete spolehnout
ve všech odvětvích stomatologie, i u
těch nejkomplikovanějších případů. S
přístrojem se dobře pracuje a celkově je
snímkování s ním velmi snadné.
Co se týče 3D snímkování, je podle mě
software Planmeca Romexis nejlepší
na trhu.“
Kim Lemberg, radiolog,
West Vantaa Dental Clinic, Finsko

