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Planmeca Viso™
Prišla je naslednja generacija

Planmeca Viso ™  predstavlja impresiven korak naprej v razvoju slikanj s stožčastim snopom RTG. 
Je idealna kombinacija brezkompromisne kakovosti, vrhunske uporabnosti in lahkotnosti upravljanja. 
Z lahkoto in v celoti izpolnjuje vse zahteve, ki jih nudi tehnika CBCT v vseh kliničnih okoljih - od zasebnih 
ordinacij do velikih bolnišnic.

  G5        G7

Maximum volume without stitching  Ø200 x 100 mm  Ø300 x 190 mm

Maximum volume with vertical stitching Ø200 x 170 mm  Ø300 x 300 mm

Planmeca CALM™ movement artefact correction   4  4

Planmeca Ultra Low Dose™ imaging   4  4

Tube voltage 120 kV  4  4

Endodontic mode   4  4

3D dental programs  4            4

3D ENT programs  4            4

3D face photo   4            4

3D models scan   4            4

4D jaw motion  4            4

2D panoramic imaging  4            4

Cephalometric imaging, one-shot  4            4
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Prosto nastavljiv obseg
Planmeca Viso ™ omogoča s poljubnim nastavljanjem 
velikosti in položaja FOV pokritje vseh kliničnih potreb slikanja 
v CBCT tehniki - od posamičnega zoba do posnetka celotne lobanje. 
Z uporabo 3D senzorja pa so na voljo tudi klasični 2D posnetki, 
nadgrajeni s SMART PAN funkcijo (več vzporednih žarkov za 
večjo ostrino slike).

Planmeca ProFace® fotografije 
s 4 integriranimi kamerami
Planmeca Viso je še nadgradil že poznano revolucionarno 
PM ProFACE 3D slikanje obraza oz. mehkega tkiva pacienta. 
S štirimi v senzor vgrajenimi HD foto kamerami in inovativno 
LED osvetlitvijo nastanejo podrobne 3D fotografije pacienta v 
visoki ločljivosti, posnete seveda brez kakršnegakoli sevanja. 
S kombinacijo posnetka CBCT ali skena pa nato ustvarimo 
pravega digitalnega virtualnega pacienta.

Povezovanje Planmeca PlanID ™
Integriran RFID čitalec in povezava  omogočata hitro 
identifikacijo pacienta  in uporabnika  skupaj z  vsemi 
predhodno zajetimi podatki, kar še dodatno pohitri in 
poenostavi delo in izloči možnost  morebitnih napak 
ali zamenjav pri podatkih.

Planmeca Viso ™ CBCT družino 
sestavljata dva modela - oba poleg 
izjemne kakovosti slike posedujeta 
številne vrhunske lastnosti, 
in premium uporabnost. CBCT družino 
sestavljata dva modela - oba poleg 
izjemne kakovosti slike posedujeta 
številne vrhunske lastnosti, in premium 
uporabnost. Medsebojno se razlikujeta 
zgolj po velikosti maksimalnega FOV.

Planmeca Viso ™ G7Planmeca Viso ™ G5

Virtualno FOV pozicioniranje v živo
Postavitev pacienta pred slikanjem opravimo 
preko nadzornega upravljavskega ekrana, 
kjer imamo na voljo ''v živo'' sliko pacienta - 
preko vgrajenih HD kamer. Na tem zaslonu, 
občutljivem na dotik izberemo poljubno veliko 
in pozicionirano polje pregledovanja (FOV). 
Predhodno nastavljene parametre pa lahko po 
potrebi poljubno spremenimo po izvedenem 
»scout posnetku«. 
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Planmeca ProMax® 
3D s

Planmeca ProMax® 
3D Classic

Planmeca ProMax® 
3D Plus

Planmeca ProMax® 
3D Mid

Planmeca ProMax® 
3D Mid
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Planmeca ProMax® 3D družina
Prave "all-in-one" enote za vse potrebe slikanja

Planmeca ProMax® 3D je družina "high-end" radioloških naprav, kjer vsaka od njih omogoča vse tri različne 
načine RTG slikanj z vsemi razpoložljivimi podprogrami. Poleg slikanja s stožčastim snopom RTG žarkov 
(CBCT) omogočajo še brezkompromisno 2D panoramsko slikanje in telerentgensko slikanje.

 3D s  3D Classic  3D Plus  3D Mid  3D Max

Planmeca CALM™ movement artefact correction   4        4      4      4 4

Planmeca Ultra Low Dose™ imaging   4        4      4      4 4

Tube voltage option 120 kV         4      4 4

Endodontic mode   4        4      4      4 4

3D dental programs   4        4      4      4 4

3D ENT programs          4      4 4

3D face photo   4        4      4      4 4

3D models scan   4        4      4      4 4

Suresmile certification           4            4 4

4D jaw motion           4 4

2D panoramic imaging   4        4      4      4 4

Cephalometric imaging, scanning   4        4      4      4 

Cephalometric imaging, one-shot   4        4      4      4 

  3D s 3D Classic  3D Plus 3D Mid  3D Max

Maximum volume without stitching  Ø50 x 80 mm or Ø80 x 50 mm Ø80 x 80 mm Ø200 x 100 mm Ø200 x 100 mm Ø230 x 160 mm

Extended volume without stitching    Ø110 x 80 mm   

Maximum volume with horizontal stitching  150 x 100 x 50 mm 150 x 100 x 80 mm   

Maximum volume with vertical stitching     Ø200 x 170 mm Ø230 x 260 mm

RTG strojna in 
programska oprema 

je res enostavna 
za uporabo!
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Referenčni center 
Planmeca
V sodelovanju z RTG d.o.o. vam predstavljamo referenčni center za Planmeca rentgenske naprave 
v Ljubljani. V Zobnem rentgenu Zupančičeva jama lahko vidite delovanje Planmeca naprav v praksi. 

Vrste rentgenskih posnetkov, ki so na voljo na ogled v 
referenčnem centru Zobni rentgen Zupančičeva jama:
3D (CBCT)
•  Endo mode, ki omogoča RTG preiskovanje na manjšem
 območju z največjo ločljivostjo (voksel 0,75um) in prikazom 
 najmanjših detajlov. Neprecenljivo pri vseh endodontskih, 
 kakor tudi imaplantoloških posegih.
•  3D posnetek zoba
•  3D posnetek segmenta
•  3D posnetek ene ali obeh čeljusti

2D
•   Panoramski 2D posnetek zobovja (ortopantomogram) 
•   Intraoralno/lokalni posnetek
•   Slikanje zobnih kron/ Bitewing

Za obisk referenčnega centra se obrnite na info@dentalia.si.
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Unikatna 3D kombinacija - 
prva na trgu
Planmeca je pionir na področju združevanja treh 3D slikovnih tehnik 
z uporabo ene same RTG enote. Z združevanjem (prekrivanjem) osnovnega 
3D RTG posnetka skeleta (CBCT) z mehkim tkivom obraza (3D fotografija) 
in skenom zobovja pacienta, modela ali odtisa, dobimo pravega virtualnega 
pacienta z množico podatkov, ki so bili doslej pri zdravljenjih 
nevidni - neprecenljiva pomoč pri vseh kliničnih potrebah.

3D CBCT posnetek
Gre za računalniško tomografijo stožičastega snopa, 
kjer pa je slika izračunana (sestavljena) iz množice 2D slik 
zajetih iz različnih zornih kotov. .

3D fotografija obraza
Planmeca ProFace® je inovativen 3D foto sistem za slikanje 
obraza oz. mehkih tkiv na obrazu. 3D fotografsko sliko lahko 
ustvarimo simultano z zajemom CBCT posnetka v enem 
samem slikanju, lahko pa  jo posnamemo tudi ločeno - seveda 
je slikanje v tem primeru brez kakršnekoli radiacije.

3D skeniranje modela
Planmeca CBCT enote imajo na voljo tudi funkcijo 
skeniranja modela ali odtisa pacientovega zobovja. 
Pri čemer so tako digitalizirani modeli na voljo za 
integracijo v 3D sliko skeleta (CBCT) ali pa se 
shranijo za kasnejšo uporabo.

Da boste videli 
več kot kdajkoli poprej

All-in-one 
programska oprema…vse 
kar potrebuješ pri delu! 
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Inteligentne rešitve za 
najboljšo kvaliteto slike
Inteligentne visokotehnološke rešitve in algoritmi zagotavljajo idealno geometrijo slik, popolno uporabnost 
in kristalno jasne slike brez hrupa in artefaktov.

Optimizirani načini slikanja za različne potrebe
•  Slikanje z nizko dozo zajema sliko z minimalnim odmerkom sevanja. Idealen za ortodontske oz. pediatrične in sinusne   
 potrebe. Velikost voksla 400 ali 600 μm
•  Običajni način je najboljša izbira za najpogostejše potrebe slikanja. Velikost voksla 200 μm
•  Način visoke ločljivosti je zasnovan za slikanje majhnih predmetov, kot so ušesne kosti. Velikost voksla 150 μm
•  S protokolom "Braces off" optimiziranih nastavitev osvetlitve dobite idealne rezultate pri slikanju pacientov z zobnim aparatom.  
 Velikost voksla 150 μm
•  Visoka ločljivost zagotavlja po potrebi več podrobnosti. Velikost voksla 100 μm
•  Endodontski način omogoča najboljšo ločljivost z najmanjšo velikostjo. Velikost voksla 75 μm

Planmeca CBCT naprave s svojo napredno tehniko in pripomočki za izboljšanje slike omogočajo natančno RTG slikanje, 
kjer potreba po ponovnih slikanjih, ki bi nastala  zaradi slabega rezultata slike praktično odpade. Za uporabo teh dodatnih 
pripomočkov se  lahko odločite že pred zajemom slike, lahko pa jih uporabite tudi na že izvedenih slikah.

Algoritem za korekcijo napak povzročenih zaradi premika  
pacienta med zajemom slike Planmeca CALM™
•  algoritem računsko odpravi motnje in šume 
 na sliki, ki so nastli vsled neželjenega premika 
 pacienta med  zajemom slike

•  zaradi tega odpade potreba po ponavljanju slikanja 
 in nepotrebnem žarčenju pacienta

Algoritem za redukcijo šumov, ki jih povzročajo 
kovinski  elementi Planmeca ARATM

•  zanesljiv algoritem za slike brez artefaktov

•  odstrani sence in proge, ki jih povzročajo 
 kovinske restavracije vgrajene v zobovje in 
 koreninske zalivke

•  preizkušeno in preizkušeno - rezultati obsežnih 
 znanstvenih raziskav

Filter 3D slikovnega šuma Planmeca AINOTM 
•  slike brez šuma in brez izgube dragocenih podrobnosti

•  omogoča nižje vrednosti osvetlitve z zmanjšanjem šuma

•  izboljša kakovost slike pri uporabi majhnih  vokslov 
 (npr. v načinu endodontskega slikanja)

•  privzeto omogočeno pri uporabi slikovnega protokola 
 Planmeca Ultra Low Dose ™

brez 
Planmeca 
CALM

s 
Planmeca 
CALM

brez 
Planmeca 
ARA

s 
Planmeca 
ARA

brez 
Planmeca 
AINO

s 
Planmeca 
AINO
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Revloucionarno 3D slikanje 
z nizko dozo sevanja
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Več informacij, manj sevanja
Planmeca Ultra Low Dose ™ lahko uporabljate pri vseh velikostih vokslov in v vseh načinih slikanja: od običajnega do 
endodontskega. Uporaba protokola Planmeca Ultra Low Dose zmanjšuje odmerek sevanja za povprečno 77%, brez statističnega 
zmanjšanja kakovosti slike. Edinstven in pionirski protokol za slikanje temelji na inteligentnih algoritmih 3D, ki jih je razvila 
Plan meca, in vedno omogoča, da uporabnik izbere optimalno ravnotežje med kakovostjo slike in 
odmerkom - ALARA.

Idealno za številne klinične primere
Protokol Planmeca Ultra Low Dose se je izkazal kot idealen za številne klinične primere, 
kjer za preiskovani del ne  potrebujemo maksimalne ločljivosti.

•  ortodontija:
 •  določitev količine kosti okoli korena
 •  zaznavanje še ne izraslih zob pred ortodontskim zdravljenjem
 •  določitev ortodontskih mejnikov za cefalometrično analizo

•  pooperativne in spremljajoče slike v maksilofacialni kirurgiji

•  študije dihalnih poti

•  študije sinusa

•  načrtovanje vsadkov

Planmeca ProMax® 3D Mid
•  FOV Ø 200 x 170 mm / velikost voksla 600 μm
•  Celotna prejeta količina sevanja 14.7 μSvPlanmeca ProMax® 3D Classic

•  FOV Ø 40 x 50 mm / velikost voksla 150 μm
•  Celotna prejeta količina sevanja 14.4 μSv

Planmeca ProMax® 3D Max
•  FOV Ø 85 x 50 mm / velikost voksla 400 μm
•  Celotna prejeta količina sevanja 4.0 μSv

Planmeca ProMax® 3D Mid
•  FOV Ø 200 x 170 mm / velikost voksla 600 μm
•  Celotna prejeta količina sevanja 29.2 μSV

3D slikanje s Planmeca Ultra 
Low Dose ™ protokolom 

omogoča slikanje s 
še nižjo dozo sevanja kot 

pri standardnem 2D panoramskem slikanju.
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Planmeca ProMax® 
2D družina

 ProMax 2D S3 ProMax 2D S2

Panoramic imaging   4  4

Cephalometric imaging, scanning   4  4

Cephalometric imaging, one-shot   4  

True extraoral bitewing   4  

Extraoral bitewing     4

TMJ imaging  4  4

Sinus imaging   4  4

Tomographic imaging  4  

Child mode   4  4

Autofocus   4  

3D upgradeability   4  

Robotic technology, three-joint model (SCARA3) 4  

Robotic technology, two-joint model (SCARA2)     4

Ključne funkcije
Napredna tehnologija
•  avtofokus samodejno nastavi pozicijo snopa žarka 
 na apeks prednjih zob

•  dinamična kontrola ekspozicije odredi na osnovi
 konstitucije pacienta vrednosti sevanja

•  natančno sledenje geometriji čeljusti in zvezno gibanje

•  SCARA3 robotizirana roka omogoča vse napredne   
 slikovne programe in tomografijo

•  enostavne nadgradnje - kadarkoli dodajte cefalostat 
 ali 3D slikanje

Uporaba brez napora

•  nastavitve pacienta pri neokrnjenem pogledu nanj in 
 s pomočjo treh laserskih markerjev

•  udoben vhod pacienta s strani in možnost dostopa 
 z invalidskim vozičkom

•  intuitiven in pregleden grafični zaslon občutljiv na dotik

•  ProTouch ™ Desktop za daljinsko upravljalnega panela  
 na slikovni delovni postaji

•  vsestranska programska oprema za slikanje 
 Planmeca Romexis® 2D

•  TWAIN podpora in popolna skladnost z DICOM

Različni modeli za različne potrebe
Planmeca ProMax® 2D S3
Trizglobna robotizirana roka (SCARA3) Planmeca ProMax® 2D S3 za vse možne načine 2D panoramskega 
slikanja, predvsem pa omogoča digitalno 2D tomografijo in slikanje tehnike ''bitewing'' brez prekrivanja.

Planmeca ProMax® 2D S2
Dvozglobna robotizirana roka (SCARA2) Planmeca ProMax® 2D S2 omogoča slikanje vseh standardnih 
panoramskih programov v 2D tehniki, kot tudi "bitewing", slikanje čeljustnega sklepa in sinusa.

Planmeca Smile Design 
me je prepričal v nakup.

Referenčni standard za ''klasične'' ortopantogramske potrebe.
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Planmeca ProOne®

Najboljša verzija preprostosti

Planmeca ProOne® je napredna panoramska enota, ki dosega kompleksne diagnostične zmogljivosti 
ob nezahtevni in enostavni uporabi -  pisano na kožo manjšim naprednim individualnim ordinacijam.
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Enostavno pozicioniranje pacienta
Zmanjšanje napak zaradi slabo postavljenega pacienta v veliki meri zmanjša  enostaven in udoben vstop pacienta k napravi. 
Planmeca ProOne® omogoča lahek stranski dostop in odprto pozicioniranje, ko vidimo pacienta v celoti frontalno in bočno. 
Slikanje je mogoče stoje ali sede - tudi z invalidskim vozičkom. K natančnejši postavitvi pomagajo še trije laserski markerji 
anatomskih pozicijskih točk. 

Intuitivni uporabniški grafični zaslon
Planmeca ProOne® ima visokoločljiv grafični zaslon v obliki ekrana občutljivega na dotik, s katerim operater na osnovi razumljive 
grafike in napotkov v obliki ikon in besedila zlahka in hitro izbere želene nastavitve - s tem mu ostane več možnosti in 
pozornosti pri komunikaciji s pacientom in njegovi pravilni postavitvi.

Funkcija avtofokus - za vedno jasne panoramske slike
S funkcijo avtofokus s kratkim in izjemno nizkim odmerkom sevanja dobimo delček slike s pomočjo katere enostavno 
avtomatsko pozicioniramo pacienta tako, da je RTG žarek nastavljen na sredino apeksa prednjih sekalcev. Na osnovi ostalih 
anatomskih parametrov pacienta (3 velikosti, 3 oblike čeljusti) aparat izračuna optimalen potek loka RTG žarka, ki omogoča 
vsakokratno brezhibno postavitev pacienta in optimalne posnetke, s čimer odpade potreba po ponovnem snemanju in 
s tem dodatnem ožarčenju pacienta.
Rezultat  je vsakokraten optimalen posnetek. 

Panoramic imaging   4

Extraoral bitewing  4

TMJ imaging  4

Sinus imaging   4

Child mode  4

Autofocus   4
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Intraoralno slikanje
Planmeca ponuja pri tem digitalnem slikanju bodisi kombinacijo v paru ProX intraoralnega 
visokofrekvenčnega RTG aparata  z visoko občutljivim digitalnim senzorjem ali pa z uporabo 
skenirnih RTG fosfornih ploščic. Rezultat je v obeh primerih brezhibna intraoralna slika 
želene velikosti glede na potrebe preiskave.

Planmeca ProX™
Fleksibilna intraoralna rentgenska enota
Enota Planmeca ProX omogoča enostavno in 
natančno pozicioniranje, preprost postopek slikanja 
in vrhunske slike v visoki ločljivosti. Je zelo koristna in učinkovita 
opcija 2D slikanja za vse zobozdravstvene ordinacije, kar nudi lažje 
in bolj zanesljivo intraoralno slikanje kot kdajkoli prej.

•  Optimalne slike za vse diagnostične potrebe: 
 spremenljivi kV in mA

•  Hitro in enostavno za uporabo: 
 predhodno programirane hitre nastavitve, praktična zasnova

•  Zasnovan kot celota z intraoralnim digitalnim senzorjem z 
 intraoralnim senzorjem Planmeca ProSensorHD
•  Enostavno delo s programsko opremo Planmeca Romexis
•  Vsestranske možnosti namestitve

Planmeca ProSensor® HD
Inovativen intraoralni senzor
Naš inovativni senzor Planmeca ProSensor HD ponuja kombinacijo neprimerljive kakovosti slike, 
ergonomskega oblikovanja usmerjenega na pacienta, in uporabnosti. Senzor je zasnovan robustno, 
za  dolgotrajno uporabo in vzdržljivost, na katero je mogoče računati.
•  Resnična ločljivost več kot 20 lp / mm
•  Ostre in nizko šumne slike z visokim kontrastom
•  Širok dinamični razpon
•  Tri velikosti senzorjev z zaobljenimi robovi
•  Magnetni konektor za hiter, natančen in zanesljiv priklop
•  Barvna LED lučka na nadzorni omarici za takojšnje vizualne povratne informacije
•  Integracija z intraoralno rentgensko enoto Planmeca ProX z možnostjo 
 vgradnje kontrolne  elektronike v sam RTG aparat
•  Popolnoma združljiv z operacijskim sistemom Windows in Mac
•  "Plug and play" USB različica
•  Petletni garancijski program - dve leti po registraciji izdelka z možnostjo nakupa dodatnih treh let

Planmeca ProScanner® 2.0
Uporabniku prijazen in zanesljiv optični čitalnik fosfornih plošč
Novi optični čitalnik Planmeca ProScanner® 2.0 je visokokakovostna rešitev za hitro in zanesljivo intraoralno slikanje. 
S pametnimi detajli oblikovanja in izjemno vzdržljivostjo optični čitalnik podpira vsakodnevne zahteve ordinacije - kar 
zagotavlja zanesljivost s katero se je težko kosati. Aparat je zasnovan za potrebe  ordinacije, kjer se pojavljajo različne  
potrebe po intraoralnem slikanju z več različnimi velikosti slik. 

•  čitalec brez potreb po vzdrževanju

•  prožne in trpežne slikovne plošče 
 za dolgotrajno udobje

•  pospešeno delo zaradi poenostavljenega 
 postopka slikanja
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Preprosta programska oprema za slikanje za vse potrebe uporabnikov 
Planmeca Romexis® nudi učinkovito orodje in omogoča natančno načrtovanje 
zdravljenja. Vsebuje celo orodja za oblikovanje kirurških vodil, opornic, zobnih modelov 
in restavracij za 3D tiskanje ali rezkanje. Programska oprema je zasnovana za 
enostavno in učinkovito uporabo, prilagaja se vsem potrebam uporabnikov.

Odprto in integrirano
Planmeca Romexis je odprta programska platforma, ki se povezuje s široko 
paleto programov, ki se uporabljajo v ordinaciji in programske opreme za slikanje 
drugih proizvajalcev. Vse podatke 2D, 3D in CAD / CAM je mogoče izvažati iz 
programske opreme v standardni oblik. Vse slike standardnega formata je 
mogoče uvoziti tudi v Romexis. Programska oprema podpira standard 
DICOM 3.0, ki omogoča povezljivost z bolnišničnimi sistemi.

Centralni arhiv slik
Naprave za slikovno obdelavo drugih proizvajalcev, kot so panoramske 
rentgenske enote ali optični čitalniki, se lahko neposredno povežejo z Romexisom 
prek standarda TWAIN. Baza podatkov Romexis lahko s pomočjo DICOM standarda 
sprejema slike s tretjih rentgenskih naprav, zato se lahko uporablja tudi kot 
centraliziran arhiv slik neodvisen od naprave.

Fleksibilna in visokozmogljiva 
programska platforma
Planmeca Romexis® je edinstvena programska oprema za slikanje, ki podpira vse vrste RTG slikanja 
in uporabe ostalih slikovnih standardov v medicini. Vse podatke je mogoče pridobiti, pregledati in 
diagnosticirati na eni programski platformi, ki jo je enostavno uporabljati, podatke pa je mogoče 
shraniti v eno centralizirano bazo podatkov.

Vsa poslovna področja
•  zasebne klinike z eno ali  
 dvema ordinacijama
•  srednje velike klinike
•  večje klinike z 
 dislociranimi oddelki

•  bolnišnice in univerze

Vse specialitete
•  radiologija
•  implantologija
•  protetika
•  ortodontija
•  endodontija
•  maksilofacialna kirurgija
•  ENT
•  parodontologija
•  estetsko zobozdravstvo

Vse modalitete
•  2D rentgenske slike
•  fotografije
•  CBCT slike
•  3D digitalni prikazi
•  3D fotografije
•  TWAIN naprave
•  4D posnetki gibanja čeljusti

Vse platforme
•  prilagojen obema vodilnima  
 operacijskima sistemoma:  
 Windows in iMac
•  mobilna aplikacija za   
 slikanje Planmeca 
•  mRomexis za tablične   
 računalnike iOS in Android
•  storitev prenosa slike 
 Planmeca Romexis® Cloud

Smile Design 

Modeli

Dental PACS

CAD / CAM Easy

3D slikanje

CAD / CAM Premium

3D implantologija

3D ortodontija

2D slikanje

CMF kirurgija

2D cefalometrija

4D
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napredna 
3D programska 
oprema
Pionirska programska oprema Planmeca Romexis® 
ponuja posebej zasnovana orodja za implantologe, 
endodonte, parodontologe, protetike, ortodonte, 
maksilofacialne kirurge in radiologe. Slike si lahko 
ogledate tudi kjerkoli uporabljate Planmeca mobilno 
aplikacijo in uživate v neprimerljivi združljivosti 
z drugimi sistemi.

Odlično orodje za kakovostne slike
Priročna 3D diagnoza
Najboljša združljivost z drugimi sistemi

Superimpose CBCT
Planmeca Romexis omogoča prekrivanje dveh CBCT ali dveh 3D 
ProFace slik. Je dragoceno orodje za primerjave "pred/potem" in 
se lahko uporablja za spremljanje ortognatske kirurgije, pa tudi 
za ortodontsko zdravljenje.

Segmentacija zob
Planmeca Romexis ponuja intuitivno in učinkovito orodje 
za segmentacijo zoba in njegovega korena iz slike CBCT. 
Površinske modele segmentiranih zob lahko vizualiziramo, 
merimo in uporabljamo npr. v programu Planmeca Romexis® 3D 
Ortho Studio kot del ortodontskega zdravljenja.

Orodje za oblikovanje 3D obrazne fotografije
Orodje za oblikovanje omogoča brezplačno spreminjanje 
Planmeca ProFace® površin za simuliranje učinkov zdravljenja
ali operativnega posega.

Romexis® 3D implantološko planiranje
3D modul za načrtovanje vsadkov Planmeca Romexis® nudi 
vsa potrebna orodja za popolnoma digitalno implantologijo - od 
načrtovanja do vodenih operacij. Knjižnica vsadkov programske 
opreme vključuje realistične modele vsadkov in zbirke rokavov za 
vodene operacije. Po dokončanju načrta za vsaditev je mogoče 
takoj oblikovati kirurško vodilo v isti Planmeca Romexis® 
programski opremi z le nekaj kliki.

PLANMECA | 13   
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Delite slike in strokovno 
znanje v spletu
Planmeca Romexis® Cloud je storitev varnega prenosa za uporabnike Planmeca Romexis® in njihove 
partnerje za izmenjavo slik in podatkov s katerimkoli specialistom ali pacientom. Slike in strokovno 
znanje lahko varno delite z vsemi partnerji, ki uporabljajo program Planmeca Romexis, brezplačni 
pregledovalnik Planmeca Romexis® Viewer ali mobilno tablično aplikacijo Planmeca mRomexis ™.

Vsestranske možnosti komunikacije
•  zunanje aplikacije, CD-ji in DVD-ji so zgodovina - slike   
 lahko zdaj pošljite neposredno iz Planmeca Romexis®

•  za pošiljanje novih primerov - prejemnik potrebuje samo   
 elektronski naslov

•  zobozdravstveni laboratoriji lahko prejemajo CAD / CAM   
 primere brez potrebe po dodatni programski opremi

•  primere si lahko ogledate tudi s pregledovalnikom 
 Planmeca Romexis® Viewer ali Planmeca mRomexis ™

Obiščite spletno www.planmeca.com in se naročite. 
Začnite pošiljati slike zdaj!

Prejmite primere brezplačno preko 
programa Planmeca Romexis® Viewer
Gre za prosto dostopno aplikacijo, 
ki jo lahko izvozite in poščjete skupaj s slikami 
iz Planmeca Romexis.

•  popolna aplikacija za pregledovanje

•  namestitev ni potrebna

•  podpora za Mac in Windows

•  pošljite specialistom ali pacientom

Za prenos obiščite planmeca.com/Viewer
Začnite pošiljati slike zdaj!

Planmeca Romexis® uporabnik

•  radiološki center

•  splošna ordinacija

Planmeca Romexis® Cloud
•  Slike
 •  3D CBCT
 •  3D fotografija
 •  3D skeniranje površine
 •  panoramsko
 •  cefalometrijsko
 •  intraoralno
 •  fotografija

•  napotnice

•  izvidi in njihovo tolmačenje

•  načrti zdravljenja

Kdorkoli, kjerkoli

•  splošni zdravnik

•  sodelavec

•  radiolog

•  specialist

•  zobotehnični laboratorij

•  pacient
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Dostop do 
edinstvenih 
podatkov 
rentgenskih 
naprav
Dvignite učinkovitost svoje klinike na novo, 
višjo raven. Programska oprema za upravljanje 
klinik Romexis® ponuja vešje zagotavljanje kakovosti 
in večjo uporabnost storitev za lokalne uporabnike, 
medtem ko Romexis® Insights omogoča mobilno 
spremljanje vaše klinike od kjerkoli.

Vsestranske možnosti komunikacije
Opremo Planmece je mogoče povezati v mrežo, da lahko 
uporabljate podatke in informacije  vseh uporabnikov, kakor 
jih lahko tudi sami uporabljajo v skladu z vašimi dovoljenji.

•  podroben rentgenski dnevnik z informacijami o uporabljeni   
 dozah sevanja in nastavitvah naprav in senzorjev

•  izpolnite regulativne zahteve s samodejnim beleženjem   
 zahtevanih parametrov slikanja 

•  samodejne nastavitve v skladu s protokolom ALARA

•  omogoča hitrejši potek dela in storilnost

•  omogoča nadzor delovanja naprav na daljavo in s tem tudi   
 odpravo morebitnih težav pri delovanju

Povečana fleksibilnost z aplikacijo 
Planmeca mRomexis za tablico 
Uporabite hitro in enostavno aplikacijo 
Planmeca mRomexis za ogled vseh slik v programu 
Planmeca Romexis baze podatkov v lokalnem omrežju 
ali mobilni dostop na tablici. 

Prenesite program Planmeca mRomexis za iOS in
Android iz App Store ali Google Play.
Začnite pošiljati slike zdaj!
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Vse je v detajlih
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Obsežno osvetljeno delovno območje
Operacijski reflektor Planmeca Solanna ™ zagotavlja odlično vidnost 

celotnega območja obdelave.

Enostavna dokumentacija pacienta
Do vseh kliničnih podatkov je možno 

enostavno dostopati.

Intraoralni skener - kot kateri 
koli drug instrument
Hiter in lahek intrameralni 

Planmeca Emerald ™ intraoralni 

skener se lahko uporablja, deli in 

upravlja z nožnim stikalom 

tako kot kateri koli drug 

instrument. Podatke skeniranja 

si lahko takoj pogledate 

na tablici na stolu.

Udobni delovni položaji
Širok razpon nastavitev višine 

vam omogoča udobno delo v 

stoječem položaju, medtem ko 

zelo nizek položaj stola omogoča 

tudi udobno delo s pacienti v povsem 

ležečem položaju.
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Planmeca Solanna™ – manj senc s 
homogeno svetlobo

PLANMECA | 17   

Uravnoteženi nosilci zgornjih bičev 
s funkcijo redukcije povratne sile - 

preizkusite spremembo!

Prihranite čas s samodejnim 
postopki dezinfekcije vodnih poti.

Osebne nastavitve so enostavno na voljo
Planmeca PlanID ™ omogoča dostop do osebnih nastavitev na vseh 
zobozdravstvenih enotah na kliniki s preprostim dotikom kartice.

Enostavna uporaba - "Plug and Play"
Intuitiven zaslon na dotik je preprost in enostaven za uporabo za 
nastavitve in shranjevanje delovanja instrumentov, pozicij stola in 
ostalih funkcij med posegom.

Udoben oprijem in minimalna obremenitev
Posebna izvedba nosilcev bičev omogoča optimalno 
ravnotežje in podpira ergonomsko uporabo instrumentov.

Pametno zasnovana konzola instrumentov
Nosilna roka s svojim mehanizmom omogoča precizno 
nastavitev zobozdravniškega elementa v želeni položaj.

Zložljiv naslon za noge
Samodejni preklopni sedalni del pacientom 
olajša vstop in izstop iz stola in tako zagotavlja 
nemoteno delo. Nudi odlično udobje pacienta in je 
praktičen za zobozdravnika pri posvetovanju in pri 
protetičnem zdravljenju. 

Neomejen dostop operaterja
Ozek vrh naslonjala omogoča, da se zobozdravstvena 
ekipa lahko čimbolj približa območju zdravljenja.

Veliko prostora za noge
Na vodni element vpet stol pacienta z vertikalnim 
gibanjem stola in majhen volumen fontane 
maksimalno povečata prostor za noge za 
zobozdravnika in asistenta - kar omogoča celotni 
ekipi, da se čim bolj približa pacientu.

Brezžično krmiljenje z nogo
Nožno stikalo v žični ali brezžični povezavi je 
multifunkcijsko za praktično vse postopke delovanja 
stola kot tudi opcijskega intraoralnega skenerja.

Brez Planmeca 
programa za 
implantološko 
načrtovanje 

si skoraj 
ne moremo več 
predstavljati!
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Planmeca Compact™ i5
Zasnovan za dolgotrajno in zanesljivo delo

Elegantna in kompaktna zobna enota Planmeca Compact ™ i5 zagotavlja neprimerljivo 
ergonomijo in je izjemno enostavna za uporabo. Lahka, a zmogljiva enota omogoča 
nemoten delovni proces zobozdravstvene ekipe in omogoča pacientom udobno in 
nestresno izkušnjo v ordinaciji, ne glede na njihovo starost ali velikost.

Najbolj nemoten delovni proces
Planmeca Compact ™ i5 omogoča nemoten delovni proces zobozdravstvene ekipe. Kompaktna, 
za upravljanje lahkotna zasnova in gladki gibi vam pomagajo ohranjati ergonomski delovni položaj 
skozi ves dan. Vse je na dosegu roke za še lajžje vsakodnevno delo.

Hitrejše rutine za hitrejši pretok pacientov
Zasnovan za čim bolj tekoče delo in krajšo sejo s  posamičnim pacientom. Brezkompromisna 
higiena in preprečevanje možnih infekcij je urejeno čim bolj samodejno in za operaterja neobremenjujoče. 
Avtomatizirani postopki katerih potek je tudi grafično prikazan so hitri in brez potrebnega nadzora, kar še  
pohitri delo s pacienti ob hkratnem zagotavljanju maksimalne higiene in preventive pred okužbami.

Pet generacij nenehnega izboljševanja
Paleta zobnih enot Planmeca Compact ™ ima več kot 50.000 uporabnikov po vsem svetu. 
Neprekinjene in dragocene povratne informacije teh uporabnikov so omogočile izpopolnitev najbolj 
priljubljenega modela zobnih enot, tako da zadovolji potrebe današnjih in jutrišnjih zobozdravnikov. 
Planmeca Compact i5 je vrhunec petih generacij neprekinjenih izboljšav.

Tako, kot želite
Delovnih preferenc je toliko, kolikor je uporabnikov. Planmeca Compact i5 ponuja več izvedb 
glede nosilca zobozdravniškega elementa in široko paleto instrumentov med katerimi lahko 
izbirate, da izpolnjujejo vaše posebne potrebe in zahteve.

•  zobozdravniški element na nosilni roki 520mm z zgornjimi biči

•  zobozdravniški element na nosilni roki 340mm z zgornjimi biči

•  zobozdravniški element na nosilni roki z visečimi biči 

•  zobozdravniški element na stransko vpeti nosilni roki z visečimi biči 

•  zobozdravniški element na s stolom povezanim kartom z visečimi biči

•  samostoječi kart z zobozdravniškim elementom z visečimi biči

18 | PLANMECA   
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Planmeca
Compact™ i Classic
Sodobna klasika splošne stomatologije

Planmeca Compact ™ i Classic je idealna izbira za potrebe splošnega zobozdravstva - 
stroškovno učinkovita zobna enota, ki zagotavlja vse bistvene funkcionalnosti in 
brezkompromisno ergonomijo.

Hitro in enostavno delovanje
Planmeca Compact ™ i Classic je lahko opremljena s katerim 
koli balanced instrument arms ali visečimi instrumenti.  
Njegova standardna postavitev vsebuje vse potrebne instrumente.

Vse nastavitve in njihovo shranjevanje je možno opraviti preko 
analogne tipkovnice na zobozdravniški enoti. Upravljanje stola 
je izvedeno s pomočjo multifunkcijskega nožnega sprožila z 
joystick tipko za upravljanje položajev stola.

20 | PLANMECA   

Pri Planmeci mi je več 
enostaven prenos 

posnetkov znotraj in 
zunaj ordinacije preko 

varne povezave 
(Planmeca Cloud).
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Planmeca Chair™
Stol za vrhunsko udobje pacienta med kirurškimi posegi

Ergonomsko oblikovan samostojen stol za pacienta Planmeca Chair ™ zagotavlja odlično ergonomijo 
pacientu in operaterju. Namenjen je predvsem za kirurške posege in je po potrebi lahko tudi v mobilni 
obliki na kolescih Planmeca Compact ™ i.

Enostavno vrtenje zagotavlja fleksibilnost
180-stopinjsko vrtenje stola, je dragocena lastnost pri uporabi intraoralne rentgenske 
enote ali druge pomožne opreme. Funkcija zagotavlja edinstveno svobodo pri oblikovanju 
ordinacije in je še posebej cenjena, ko je prostor omejen.

Velik in rigiden pladenj
Nad pacientom je velik in nosilen pladenj iz litega aluminija za ortodontsko in kirurško 
zdravljenje. Pladenj je možno enostavno premikati, odlikuje ga izjemna nosilnost.

Praktične podrobnosti oblikovanja
Dvojni zgibni vzglavnik omogoča udobno pozicioniranje pacientove glave in omogoča 
dober dostop do območja zdravljenja. Zahvaljujoč zvezni in lahki prilagoditvi dolžine 
vzglavja, je stol mogoče enostavno prilagoditi pacientom vseh višin.

22 | PLANMECA   
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Planmeca 
Sovereign® Classic
Omogočite svojim pacientom kraljevsko zdravljenje

Izjemna zobozdravstvena enota Planmeca Sovereign® Classic je kombinacija inteligentnega 
inženiringa, vrhunske tehnologije ter pametnega in všečnega oblikovanja. Ta zelo prilagodljiva zobna 
enota je idealna rešitev za potrebe najzahtevnejšega, vrhunskega zobozdravstva. Vaši pacienti bodo 
vedno deležni najboljšega zdravljenja.

Posebne podrobnosti oblikovanja
Planmeca Sovereign® Classic je zasnovan z ergonomija, udobjem in uporabnostjo v mislih. Kompakten in tanek vodni element 
dodatno pripomore k idealni rešitvi za vsako zdravljenje. Uporabniško usmerjen dizajn nudi neprimerljivo enostavno uporabo 
tako za vas kot za asistenta. Vrhunsko oblikovan, udoben in vrtljiv stol za pacienta omogoča nastavitve le- tega v želeno 
lego, ob hkratnem maksimalnem udobju zobozdravnika.

Popolnoma enostavna uporaba
Priključite želene instrumente na 6-mestno konzolo za instrumente in enoto enostavno 
uporabljajte s pomočjo zaslona na dotik. Postavite enoto tako kot želite z levo / desno 
vrtljivo funkcijo pljuvalnika in stola.

Veliko možnosti v enem prostoru za zdravljenje
Vrtljiva funkcija Planmeca Sovereign Classic ponuja izjemne 
nove možnosti zdravljenja. Celotno enoto je mogoče premikati 
brez težav, glede na potrebe različnih načinov 
zdravljenja - na primer CAD / CAM, implantologija, 
lasersko zdravljenje, protetika ali celo anestezija - vse 
v enem prostoru. Zobna enota ponuja tudi možnost 
montaže mikroskopa na drog reflektorja ali 
kirurškega mikromotorja. Vzglavja, je stol 
mogoče enostavno prilagoditi 
pacientom vseh višin.

Planmecini aparati in 
programska oprema so 

kompatibilni z Windows in 
Mac operacijskim 

sistemom…brez tega 
danes res ne gre!
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KONTAKTI

ZAPOSLENI

Dentalia d.o.o. Ljubljana
Celovška cesta 197
1000 Ljubljana

www.dentalia.si
www.implantati.dentalia.si
www.3shape.dentalia.si
shop.dentalia.si/dentalia/

Dentalia Ljubljana
Implantati Straumann Group Slovenija
3shape Slovenija

T: 01 583 77 30
F: 01 510 32 15
E: info@dentalia.si

DIREKTOR
Peter Lučić
peter.lucic@dentalia.si
+386 1 583 77 37

POMOČNIK DIREKTORJA
Miha Debeljak
miha.debeljak@dentalia.si
+386 1 583 77 46

VODJA FINANC IN 
RAČUNOVODSTVA
Robert Sternen
robert.sternen@dentalia.si
+386 1 583 77 32

POMOČ V FINANCAH IN 
RAČUNOVODSTVU
Eva Južnik
eva.juznik@dentalia.si

VODJA PRODAJE
Uroš Sotlar
uros.sotlar@dentalia.si

TRŽENJE
Nataša Palme
natasa.palme@dentalia.si
+386 1 583 77 34

IMPLANTOLOGIJA
Janja Debeljak
janja.debeljak@dentalia.si
+386 1 583 77 38

Janez Rozman
janez.rozman@dentalia.si
+386 40 518 982

Sara Marolt
sara.marolt@dentalia.si
+386 1 583 77 35

JAVNO NAROČANJE
Andreja Rakar
andreja.rakar@dentalia.si
+386 40 170 925

PRODAJA IN TEHNIČNA
PODPORA CAD/CAM
Simon Jurše
simon.jurse@dentalia.si
+386 41 511 367

Dejan Petrovski
dejan.petrovski@dentalia.si
+386 40 734 065

Žan Ticijan Dolar
zan.ticijan.dolar@dentalia.si
+386 41 904 194

PRODAJA - TRGOVINA
Tina Ferlan
tina.ferlan@dentalia.si
+386 1 583 77 33

Goran Lukić
goran.lukic@dentalia.si
+386 40 720 564

Nataša Špelko
natasa.spelko@dentalia.si
+386 1 583 77 39

Sebastjan Borštnik
sebastjan.borstnik@dentalia.si
+386 1 583 77 47

TERENSKI ZASTOPNIK
LJUBLJANA IN OKOLICA
Sebastijan Klopčič
sebastijan.klopcic@dentalia.si
+386 40 328 690

Senja Lovše
senja.lovse@dentalia.si
+ 386 31 605 044

TERENSKI ZASTOPNIK
DOLENJSKA
Jelka Makovec
jelka.makovec@dentalia.si
+386 30 302 303

TERENSKI ZASTOPNIK
ŠTAJERSKA
Aleš Grivec
ales.grivec@dentalia.si
+386 30 703 403

TERENSKI ZASTOPNIK 
PREKMURJE
Nataša Sušanj
natasa.susanj@dentalia.si
+386 6 812 6828

TERENSKI ZASTOPNIK
PRIMORSKA
Aljoša Mlinar
aljosa.mlinar@dentalia.si
+386 51 340 533

TERENSKI ZASTOPNIK
GORENJSKA IN ZASAVJE
Majda Stermecki
majda.stermecki@dentalia.si
+386 40 720 353

SKLADIŠČE IN DOSTAVA
Darko Šuškovič
darko.suskovic@dentalia.si
+386 41 760 194

SERVIS IN MONTAŽA
Marko Okršlar
marko.okrslar@dentalia.si
+386 41 633 142

Jan Glavan
jan.glavan@denteh.si
+386 40 629 910

Gašper Šivec
gasper.sivec@denteh.si
+386 41 762 758


