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ЛАЗЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ELLEX
ГЛАУКОМА
TangoТМ та Tango Reflex
для селективної лазерної
трабекулопластики
• Нетермальна наносекундна лазерна
трабекулопластика (SLT) знижує ВОТ так
само ефективно, як і ліки* 1
• Визначити потенційні точки блокади
при глаукомі та доставити лікування –
послідовно та безпечно
• Гостроконечний прицільний промінь,
частота 3 постріли на секунду
• Tango Reflex також пропонує функцію
лазерного лікування помутнінь
склоподібного тіла (Floaters) для
максимальної універсальності в лікуванні.

Каналопластика – це відновлювальна
хірургія для пізніх стадій глаукоми
• iTrack досягає такого ж зниження рівня
ВОТ, як і трабекулектомія, але з більшою
безпекою3,4
• Уникає утворення пухирів – поліпшуючи
та полегшуючи післяопераційних догляд
• Великі експертні оцінки даних
підтверджують безпечність, ефективність
та доведену малоінвазивність

Хірургічна система iTrack
для ABiC
та каналопластики
ABiC – є оптимальним для
мінімально інвазійної хірургії
глаукоми
• iTrack відновлює шляхи відтоку
рідини у очах – природньо, безпечно та
ефективно
• Нетравматично працює з усіма
точками опору шляхів відтоку,
включаючи блокади просвіту
колекторної судини
• Ефективний для дуже різних пацієнтів,
наприклад з афакією чи псевдоафакією,
а також у випадках контрольованої чи
неконтрольованої глаукоми
• Може проводитися як окрема
процедура або як доповнення до інших
видів лікування, включаючи MIGS та SLT
• Середнє зниження ВОТ на 30% та
зменшення залежності від ліків на 50%2

* при використанні у якості першої терапії
1 Katz LJ, Steinmann WC, Kabir A, Molineaux J, Wizov SS, Marcellino G; SLT/Med Study Group. Selective laser trabeculoplasty versus medical therapy as initial
treatment of glaucoma: a prospective, randomized trial. J Glaucoma. 2012;21:460-8
2 228-eye ABiC 12-Month Case Series Data, presented at ASCRS 2016. Data on file. Ellex Medical.
3 Lewis RA, von W Tetz M, et al. Canaloplasty: three-year results of circumferential viscodilation and tensioning of Schlemm’s canal using a microcatheter to treat openangle glaucoma. J Cataract Refract. Surg. 2011(37):682-690.
4 Bull H, von W Tetz M. Three-year canaloplasty outcomes for the treatment of open-angle glaucoma: European study results. Graefes Arch
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ЗАХВОРЮВАННЯ СІТКІВКИ
Integre Pro™
та Integre Pro Scan™
• True Spot – технологія кращої візуалізації
та оптимального освітлення
• Виключає точки опіків, щоб досягнути
оптимальної однорідності коагулятів
• Активний зворотній зв’язок світла у
реальному часі дозволяє контролювати та
регулювати потужність енергії
• Максимізує послідовність та
ефективність лікування великої кількості
патологій
• Поліпшене сприйняття глибини та
ширший періферічний зір
• Високопотужна жовто-червона
конфігурація поліпшує багатокольорову
лазерну технологію
• Також доступна з конфігурацією Integre
Pro Scan
• Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
планшету, що дозволяє точно та чітко
зробити інтервал між шаблонами,
сформувати їх та розмістити
• Виконує PRP на 100% скоріше, ніж
звичайна одноконтактна фотокоагуляція*
• Всеохоплюючий вибір шаблонів та
довжини хвилі, для будь-яких патологій
• Прискорені процедури з контролюємою
комп’ютером генерацією шаблонів

2RT® для омолоджувальної
терапії сітківки
• Патентована Нанопіксельна
ТехнологіяТМ включає ультракороткий
наносекундний лазерний імпульс
та унікальний піксельований промінь,
щоб потрапити з RPE в окремі обрані
клітини та стимулювати природній
відновлюваний механізм ока.
• Уповільнює процес руйнування, який
визиває захворювання сітківки1
• Спонукає моноядерні клітини давати
відповідь, включаючи стимуляцію
мікроглії 1
• Використовується у 500 разів
менше енергії ніж при ретинальній
фотокоагуляції

* Data on file
1 Jobling et al., “Nanosecond Laser Therapy Reverses Pathologic and Molecular Changes in Age-Related Macular Degeneration without Retinal Damage,” The FASEB
Journal 29, no. 2 (February 1, 2015): 696–71 0, doi:1 0.1 096/ .1 4-262444.
2 Casson RJ. Et al., “Pilot randomized trial of a nanopulse retinal laser versus conventional photocoagulation for the treatment of diabetic macular oedema”, Clin
Experiment Ophthalmol. 2012 Aug;40(6):604-10
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ПОМУТНІННЯ
СКЛОПОДІБНОГО
ТІЛА

Ultra Q Reflex™
Tango Reflex™ для лазерного
лікування помутнінь
• Технологія Reflex Technology™
знаходиться у самому серці нашого
рішення для терапії помутнінь
• Справжнє Коаксіальне Освітлення – TCI ™
• Конвергує та фокусує лінію погляду,
цільове освітлення та лікуючий промінь
в один оптичний шлях
• Оптимізує візуалізацію та освітлення
склоподібного тіла
• Легко перемикайтеся між режимами
on-axis та off-axis візуалізації та
лікування

LFT, Ellex - до лікування

LFT, Ellex - після лікування
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Geuder
MEGATRON® S4

Johnson & Johnson Vision
WHITESTAR SIGNATURE®
WHITESTAR SIGNATURE® PRO

MEGATRON® S4
Унікальна система для хірургії переднього
та заднього відділів ока
Завдяки концепції інтелектуальних
технологій і безлічі інноваційних
характеристик Megatron® S4 забезпечує
максимальну гнучкість параметрів і
дозволяє офтальмологам демонструвати
свою віртуозність, дотримуючись
індивідуального стилю роботи.
Електронне керування забезпечує зручний
та надійний контроль наступних функцій:
• факоемульсифікація
• коагуляція
• іригація/аспірація
• введення газу/рідини
• передня вітректомія
• задня вітректомія
• освітлення

Система WHITESTAR Signature з запатентованою технологією
Fusion Fluidics передбачає оклюзії
та превентивно регулює вакуум
для кращої стабільності камери.
Хірурги можуть відчути всі переваги
факоемульсифікації, розробленої для
ефективності, зручності та контролю.
Простота використання сфокусована на
безпеці
• Революційна флюідика Fusion
забезпечує стабільність камери
• Передова технологія WHITESTAR
забезпечує чудову дробуючу
ефективність
• Простота використання в усьому:
встановлення касети Fusion Fluidics
однією рукою, бездротові аксесуари
(Bluetooth), 17’’ сенсорний LCD екран
Поперечний ультразвук ELLIPS FX
• Поєднує поздовжні (зворотньопоступальні) та поперечні (еліптичні)
рухи;
• Мінімізує ризик теплового опіку
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ДІАГНОСТИЧНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ
СКАНЕРИ
EYE CUBED

EYE ONE

ТМ

ТМ

Для ультразвукових обстежень,
вимірів та діагнозів
• Всеохоплюючий ультразвук
для задніх та внутрішніх сегментів
• Фото в реальному часі
• Широкий спектр вимірів, анотованих
пристроїв та можливостей звітності
• Інтуїтивне, легке у використанні ПО
• Передові технології відео зйомки

Меланома
B-Scan 10 MHz

Варіанти конфігурації:
• B-Scan, 40 MHz UBM
• B-Scan,1 0 MHz Posterior
• A-Scan, біометрія
• A-Scan, стандартизована діагностика
Дитяча катаракта
B-Scan 40 MHz

Заднє відшарування скловидного тіла, PVD
B-Scan 10 MHz
12

Гифема та згинання райдужки
B-Scan 40 MHz
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ДІАГНОСТИЧНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ
СКАНЕРИ RAY VISION
AS-200 A-Scan
AS-200 пропонує портативне цифрове
A-сканування з простим у використанні
сенсорним екраном, винятковою
точністю, повторюваними вимірами
та надійною вбудованою пам’яттю.
Можливість розрахунку по шести
вбудованих формулах ІОЛ.
• Великий світлий кольоровий TFT з
сенсорним екраном
• Маленький, легкий, портативний
• Зручний інтерфейс
• 5 користувацьких профілів, що
програмуються
• Додатковий режим пахіметріі
• Унікальна техніка вимірювання
• Ехо-уявлення
• 6 формул для ІОЛ
• Автоматичне регулювання посилення
• USB-порт і миша
• Вбудований принтер
• Система обліку даних
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ABS-300 A/B Scan
ABS-300 - це останнє покоління
портативності та гнучкості, призначених
для забезпечення чудової роздільної
якості екрану з повним набором
функцій, що включає вибір трасування
A-Scan за обраним вектором, множинне
відображення та безперервне
масштабування, функції обробки
зображень в реальному часі, відеофіксація
зображень та багато іншого.
• Вбудована робоча станція
• Висока роздільна якість, кольоровий TFT
дисплей
• Декілька дисплеїв і безперервний зум
• Поворотна клавіатура, що повністю
переноситься
• Зображення в реальному часі
• Введення інформації про користувача та
пацієнта
• Масове зберігання зображень
• Управління документами, пошук і
статистика
• Трекбол для зручності вимірювань та
експлуатації
• Клінічні звіти з роздруківкою зображень
• Користувацькі налаштування швидкості

15
15

Пахиметр Ray Vision РМ-300
PM-300 - портативний цифровий
пахиметр з простим у використанні
сенсорним екраном, винятковою
точністю, повторюваністю вимірювань
та надійністю.
Поєднання високочастотного,
малошумного зонду та швидких точних
алгоритмів дозволяє автоматично
отримати результати сканування
одразу після щільного дотику зонду до
рогівку
• Великий світлий кольоровий TFT з
сенсорним екраном
• Маленький, легкий, портативний
• Зручний інтерфейс
• 5 користувацьких профілів, що
програмуються
• Унікальна імерсійна техніка
• Ехо-уявлення
• 6 формул для ІОЛ
• Автоматичне регулювання посилення
• USB-порт і миша
• Вбудований принтер
• Масове зберігання даних

MD-1000A/P
• Комбінований біометр-пахіметр
• Поєднання МD-1000А
та МD-1000P
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MEDA MD1000A
Ультразвуковий А-біометр
• Зонд з 10 МГц
• Точність: ≤ ± 0,05 мм
• Діапазон вимірювання: 15 ~ 40 мм
• Метод вимірювання: імерсійний та
контактний
• Параметри вимірювання: ACD,
об’єктив, скловидне тіло, AL.
• Режим вимірювання: нормальний,
щільна катаракта, афакічний,
спеціальний, ручний
• Розрахунок (формули) ІОЛ: SRK / T,
SRK-II, BINKHOST-II, HOLLADAY,
HOFFER-Q, HAIGIS
• Множинна Пост-Лазерна Хірургічна
Формула
• Вбудований архів пацієнтів
• Вбудований термопринтер
• Сенсорний екран та рідкокристалічний
дисплей

Пахиметр MD1000P
• Пахиметр
• P Зонд з 20 МГц
• Роздільна здатність: 1um
• Діапазон вимірювання: 230 ~ 1200um
• Кілька карт рогівки
• Вбудований архів пацієнтів
• Вбудований термопринтер
• Сенсорний екран та рідкокристалічний
дисплей
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A-B сканер ODM2200

MD 320W

Ультразвуковий A/B сканер для офтальмології
B Scan
• Зонд з 10 МГц; сканування
• Режим відображення: B, B + B, B + A
• 5 рівнів TGC
• Глибина затримки: 0 ~ 15 мм
• Динамічне відтворення: 5,6 сек.
• Постобробка: лінійна, логарифмічна,
експоненціальна, S-крива
• Вимірювання відстані та площини
• 8-ми кольоровий режим
• Точність: ≤ ± 0,06 мм
• Діапазон вимірювання: 15 ~ 39 мм
• Метод вимірювання: занурення і контакт
• Режим вимірювання: нормальний, щільна
катаракта, афакічний, спеціальний, ручний
• Формули ІОЛ: SRK / T, SRK-II, BINKHOST-II,
HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS
• 15-дюймовий та рідкокристалічний дисплей

Портативний ультразвуковий біомікроскоп
• Зонд з 50 МГц
• Режим відображення: B, B + A
• Роздільна здатність: осьовий
показник ≤0,05 мм, бічний ≤ 0,1 мм
• Зони перегляду: 6,7 х 5,3 мм, 13,5 х 10,6 мм
• Дисплей: 13,5°, 27°
• Обробка декількох зображень
• Вимірювання: відстані, площі, кута і т. п.
• Звіт: інформація про пацієнта,
клінічний діагноз,
зображення та ін.
• Архів пацієнтів
• Сіра шкала: 256
• Автосигналізація задля зближення рогівки
• Портативний дизайн

MB-сканер MD2300S
B Scan
Версія з 10 МГц, опціональний варіант 20 МГц
Сенсорний ЖК-екран високої роздільної здатності
• TGC за замовчуванням, підсилений
склоподібним режимом, індивідуальний
• Динамічне відтворення: 10 секунд
• Редагований клінічний звіт
• Різноманітні підключення через порти
HDMI та USB2.0
• Сканування, зонд с 10 МГц
• Точність: ≤ ± 0,05 мм
• Діапазон вимірювання: 15 ~ 40 мм
• Метод вимірювання: імерсійний і контактний
• Режим вимірювання: нормальний, щільна
катаракта, афакічний, спеціальний, ручний
• Формули ІОЛ: SRK / T, SRK-II,
BINKHOST-II, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS
• Середнє та стандартне відхилення до
10 сканів за вимірювання
18

А-В сканер ОDМ-2100
Ультразвуковий A/B сканер для
офтальмології
B Scan
• Зонд з 10 МГц
• Режим відображення: B, B + B, B + A
• 5 сегментів TGC
• Глибина затримки: 0 ~ 15 мм
• Динамічне відтворення: 5,6 сек.
• Сканування
• Зонд з 10 МГц
• Точність: ≤ ± 0,06 мм
• Діапазон вимірювання: 15 ~ 39 мм
• Метод вимірювання: занурення і
контакт
• Режим вимірювання: нормальний,
щільна катаракта, афакічний,
спеціальний, ручний
• Формула ІОЛ: SRK / T, SRK-II,
BINKHOST-II, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS
• 10-дюймовий LCD-екран, складна
клавіатура, трекінг
19

ЩІЛИННІ ЛАМПИ
TAKAGI
Щілинна лампа Takagi 700GL
• Новий дизайн
• Герметизовані кабелі, включаючи
мережевий шнур
• Щілинна лампа 700GL має всі необхідні
функції для підключення і зручного
використання відеосистем
• Вбудоване фонове освітлення
• Використання одного світлодіоду
для головного і фонового освітлювача
дозволяє зберегти баланс кольорів
зображення
• Можливість використання відеосистеми
• Використання 1-елементного світлодіоду
з колірною температурою 3500К, який
надає більш яскраве та різке світло, в
порівнянні з 4-елементними світлодіодами
• Світло, що проецюється, завдяки
наявності захисного фільтру, є безпечним
для ока пацієнта, маючи знижену пікову
характеристику синьої частини спектру
світлодіоду
• Конвергентна конструкція окулярів
полегшує злиття зображень, дозволяє
очам лікаря зберігати природній стан
та значно зменшує стомлюваність при
тривалому використанні щілинної лампи
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Щілинна лампа Takagi 2ZL
• Новий дизайн та колір пристрою
• Герметизовані кабелі, включаючи
мережевий шнур
• Оптимізований світлодіод (для щілинної
лампи використовується 1-елементний
світлодіод з колірною температурою
3500К, який надає більш яскраве та різке
світло в порівнянні з 4-елементними
світлодіодами, а також значно перевершує
за характеристиками галогенові джерела
світла. Завдяки наявності захисного
фільтра, світло, що проецюється, є
безпечним для ока пацієнта та має
знижену пікову характеристику синьої
частини спектру світлодіоду.
• Конвергентна конструкція окулярів
полегшує злиття зображень, дозволяє
очам лікаря зберігати природній стан,
значно зменшує стомлюваність при
тривалому використанні щілинної лампи
• Перемикач збільшення барабанного типу
на 3 положення забезпечує зручний вибір
для кожного випадку збільшення

21
21

ЩІЛИННІ ЛАМПИ
RAY VISION
Щілинна лампа SL-R2 серії

Щілинна лампа SL-R3

Series Slit Lamp

Slit Lamp

Нова щілинна лампа серії SL-R2
оздоблена класичним стереоскопічним
мікроскопом
• Відмінна і інноваційна оптична
система забезпечує чітке зображення
для практикуючого лікаря. Це зменшує
втому, забезпечуючи більш чітке поле
зору
• Збільшення можна легко та плавно
змінювати між двома ступенями за
допомогою зручно розташованого
важеля
• Яскраве, рівномірне освітлення
і оптимальна передача кольору з
потужною галогенною лампою.
Світлодіодне джерело світла не є
обов’язковим
• 14-міліметрова апертура для перевірки очей, користування
контактними лінзами і огляду сторонніх
предметів на рогівці
• Кут щілини регулюється від 00 до 1800
• Горизонтальне сканування працездатне
• Передбачені теплопоглинальний
фільтр, червоний фільтр і
фільтр Cobalt Blue
• Плавне і легке управління за
допомогою навколо спрямованого
джойстика
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Нове, третє покоління щілинних ламп
класичного стилю з модернізованим
оптичним дизайном, ергономічно
скомбіновані для задоволення потреб
сьогоднішніх вимогливих фахівців по
догляду за очима
• Класична щілинна лампа типу Haag-Streit
• Відмінна оптика з багатошаровою системою
• Ширина щілини 0 ~ 14 мм розширює
поле зору і збільшує глибину різкості
• Три зручних коефіцієнта збільшення
10X, 16X і 25X за вибором із барабаном
галілеєвского типу
• Система підйому однією рукою і зручний
механізм нахилу
• Додаткова система зовнішнього освітлення
• Універсальність і простота експлуатації

Щілинна лампа SL-V5
Slit Lamp
SL-V5 є основним типом на ринку з
відмінною продуктивністю і високою якістю
• Традиційна щілинна лампа типу Haag-Streit
• Вдосконалений галілеєвский
стереоскопічний мікроскоп
• П’ятиступінчастий діапазон збільшення
від 6X до 40X
• Спеціальне багатошарове покриття для
більш ефективної передачі світла
• Наявний із різними додатковими
аксесуарами
23
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Щілинна лампа SL-R5
Slit Lamp
Класична щілинна лампа типу HaagStreit
• Видатна галілеєвска оптика з
вологостійкими від плісняви та
антиблоковими лінзами
• Ширина щілини 0 ~ 14 мм, оптимальна
чіткість, передача кольору і глибина
різкості
• Зміна барабанів: збільшення у 6, 10, 16,
25 та 40 разів
• Легке позиціонування за допомогою
джойстика
• Додаткова система зовнішнього
освітлення забезпечує чітке одночасне
відео і фотозйомку за допомогою камер
професійного або споживчого рівня.
• Продуманий, ергономічний дизайн
максимізує комфорт пацієнта і
оператора та практичний робочий
процес
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Цифровий модуль DS-STD
з програмним забезпеченням
Slit Lamp
• Висока роздільна здатність
Зображення 5 мегапікселів з високою
роздільною здатністю, що створюється
1 / 2,5-дюймовим CMOS-сенсором. Усі
крихітні об’єкти чітко видно в масиві
активних зображень 2,592 x 1,944
• Покращена автоекспозиція. Розмір
цільової області для експозиції може
бути легко змінений легким рухом миші
• Унікальний дизайн знімка
Інфрачервона кнопка знімка (стабільне
рішення для бездротового управління)
розташована на джойстику та забезпечує
ідеальну інтеграцію з щілинною лампою.
Ви не пропустите жодного зображення
завдяки спеціальному тону знімка
(його можна ввімкнути / вимкнути за
бажанням)
• Лише одна лінія передачі даних, що не
потребує кабелю живлення, забезпечить
просту передачу даних через USBінтерфейс «під’єднай та працюй». Ані
додаткове обладнання, ані складна
конфігурація комп’ютеру не потрібні
• Наявні декілька форматів вихідного
файлу, таких як RAW, PNG, BMP і JPG.
Усі зображення у форматі BMP можна
редагувати за яскравістю, контрастністю,
різкістю, масштабуванням та ін.
• Простий дизайн та інтуїтивно
зрозумілий інтерфейс дозволяють легко
працювати.
• Професійна база даних пацієнтів
підтримує централізоване управління.
• Найбільш компактний цифровий модуль
(135 мм x 74 мм x 48,5 мм) дозволяє
легко і просто встановити його
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АВТОРЕФКЕРАТОМЕТРИ RIGHTON
Авторефкератометр
Righton Speedy-K2
Автоматичний рефкератометр
Speedy-K2 має на 30% вищу швидкість
вимірювання, ніж Speedy-i/K
Вимірювання запускається одразу
після центрування. Крім безперервної
керато-рефрактометрії виконується
автоматична безперервна периферійна
кератометрія.
Автоматично визначається відстань між
зіницями
• Зручний 5.7”-дюймовий кольоровий
сенсорний дисплей
• Рідкокристалічний дисплей можна
нахиляти (від 0 до 45 градусів), що
дає змогу оператору виконувати
вимірювання з позиції сидячи або стоячи
• Режим ретроіллюмінаціі
використовується для виявлення
помутнінь, наприклад, катаракти
• Мала споживана потужність приблизно
на 35% менше, ніж у звичайних моделей
• Вага близько 13 кг
• Унікальна фіксаційна система Righton
• Яскравість світла може змінюватися за
трьома позиціями.
Для зіниць діаметром менше ніж < 3 мм
яскравість автоматично зменшується.
Унікальна мішень з феєрверком дозволяє
пацієнтам з астигматизмом фокусувати
погляд на одному з меридіанів, щоб
легше стежити за зображенням
• У пам’яті можна зберігати результати
REF/KER вимірювань до 50 пацієнтів
(100 очей)
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Портативний авторефрактометр
Righton Retinomax 3
• Легкий та компактний (вага менше 1 кг)
• Новий датчик рівня для отримання
більш точних вимірювань
• Вимірювання діаметра зіниці для
контролю акомодації
• Збереження в пам’яті до 100 різних
вимірів
• Автоматичний початок вимірювання
• Вбудований мережевий адаптер
• Функції пам’яті
• Можливість роботи від акумулятора
або від мережі
• Автоматична зміна яскравості
фіксаційної мішені
• Збільшений діапазон діоптрійної
корекції окулярів - до ± 8D
• Швидкісний режим вимірювань: при
відсутності вимірювань протягом 6
секунд, прилад автоматично переходить
в швидкісний режим (вимірювання зі
швидкістю 0.07 секунди)
• Автоматичне вимірювання діаметру
зіниці
• Панель управління вимірювального
блоку
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Портативний авторефкератометр Retinomax K-plus 3
Модифікація рефрактометра Retinomax 3
доповнена функцією кератометрії
• Легкий та компактний
(вага менше 1 кг)
• Новий датчик рівня для отримання
більш точних вимірювань
• Панель управління вимірювального
блоку
• Вимірювання діаметра зіниці для
контролю акомодації
• Збереження в пам’яті до 100 різних
вимірів
• Автоматичний початок вимірювання
• Вбудований мережевий адаптер
• Автоматична реєстрація результатів
останнього вимірювання при
відключенні живлення (шляхом
натискання кнопки PRINT)
• Функція збереження в пам’яті до 100
різних вимірів (50 осіб), які згодом
можна роздрукувати або видалити
• Можливість роботи від акумулятора
або від мережі
• Автоматична зміна яскравості
фіксаційної мішені
• Діапазон діоптрійної корекції окулярів
збільшений до ± 8D
• Швидкісний режим вимірювань
• Автоматичне вимірювання діаметра
зіниці

28

Авторефрактометр
Grand Seiko

АВТОРЕФКЕРАТОМЕТРИ RAY VISION
Ref-Keratometer RFK-950

Авторефрактометр
Grand Seiko GR-2200
• Автоматичний початок вимірювань
• 5,7” кольоровий рідкокристалічний
дисплей з кутом нахилу, що
змінюється
• Моторизоване регулювання упору
для підборіддя
• Зручний принтер з автоматичним
різаком
• Мінімальний діаметр 2,2 мм зіниці
ока, що вимірюється
• Найбільш точне вимірювання

• Наявні всі базові функції
• Нова оптична система, унікальне
зображення враження
• Технологія аналізу та обробки зображень
Хартмана, точні результати вимірювання
• TFT сенсорний екран може вільно
рухатися вперед і назад
• Моторизований підборідник
• Принтер з функцією автоматичного
відрізання паперу

Специфікація

RFK-950

Ref-Keratometer RFK-960
Новий RFK-960 представляє собою останнє
покоління автоматизованої технології Ray Visions
• Наявні всі базові функції
• Нова оптична система, унікальна якість
зображення
• Технологія аналізу та обробки зображень
Хартмана, точні результати вимірювання
• TFT сенсорний екран може вільно
рухатися вперед і назад
• Моторизований підборідник
• Принтер з функцією автоматичного
відрізання паперу
• Автоматичне відстеження та
фокусування під час вимірювання

RFK-960
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Авторефрактометр SHIN NIPPON
Rexxam Accuref R-800
Реф-Кератометр автоматичний SHIN NIPPON
Rexxam Accuref K-900

Новий монітор з пласким екраном
та прекрасним графічним дисплеєм
і відмінною якістю зображення.
Витонченість пристрою міститься в
простому і компактному корпусі. У
прагненні до ергономіки, велику уваги
було приділено до деталей, матеріалів
та текстури, щоб забезпечити чудову
зручність користування.
Нарешті, надійний оптичний пристрій.
Фокус на високій якості для кожного
компонента призвів до створення
АвтоРефКератометра, що встановить
новий стандарт для наступного
покоління пристроїв.
• Новий стандарт Shin Nippon
• Якісний дизайн та зручний інтерфейс
• Активація надчутливого сенсору
натискання.
Кнопка сенсорного датчика, яка
використовується для взаємодії з
екраном, забезпечує чутливу та точну
роботу.
• Новий оптичний пристрій з додатковим
підвищенням точності дозволяє
вимірювати мінімальний діаметр
зіниць до 2,0 мм і додавати високоточні
вимірювання, такі як індикатор
попередження надійності даних.
• Кнопка сенсорного датчику, яка
використовується для взаємодії з
екраном, забезпечує чутливу та точну
роботу.
30

• Функція повороту вліво (30 градусів)
і функція вертикального нахилу (40
градусів) були додані до монітора.
Ця функція повороту дозволяє
проводити вимірювання, підтримуючи
пацієнта. Операційний екран також
повністю перероблений. Добре
організовані відтінки кольорової LCD
панелі високої яскравості роблять екран
дуже легким для читання. Діапазон
регулювання кута вертикального
нахилу був розширений до 40 градусів.
Пристрій можна зручно експлуатувати
як сидячи так і стоячи.
• Покращені бокові обмежувачі,
підголівник і підпор для підборіддя.
Бічні обмежувачі, встановлені з
кожної сторони камери дозволяють
блокувати світло, що забезпечує
високу точність вимірів . Модифіковані
форми підтримання чола і підборіддя
допомагають мінімізувати стрес
пацієнта.
• Новий джойстик. Повністю
перероблений джойстик з верхньою
кнопкою дозволяє оператору
керувати пристроєм з більш точним і
інстинктивним рухом
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ТОНОМЕТРИ
Безконтактний тонометр
NCT-200 SHINN NIPPON
Нова модель безконтактного тонометра
марки Shin Nippon прийшла на зміну
відомій моделі NCT-10.
• Досконала форма, сучасний дизайн
та стиль прикрасять будь-який інтер’єр.
Модифікована форма упору для чола та
підборіддя підвищують рівень комфорту
пацієнта.
• Новий пристрій управління повітряним
потоком SPС, що включає вимірювальний
двигун, який працює за новим алгоритмом,
дозволяє миттєво та точно регулювати
тиск повітря, відповідно до ВОТ
(внутрішньоочний тиск) пацієнта. При
цьому, шум знижено до мінімуму, а
повітряний потік - пом’якшено.
• Нове «розумне» центрування та функція
автозапуску. Плавна та точна функція
центрування, після якої автоматично
запускається повітряний імпульс і
виконуються заміри. Забезпечено більший
комфорт для пацієнта, завдяки тривалості
вимірюваннь, що знижені до мінімуму.
• Зручна функція корекції ВОТ, яка
коригується автоматично - після введення
товщини центральної зони рогівки. Це
можна зробити до або після вимірювання.
• Зручний інтерфйес, 5.7-дюймовий
плаский монітор повертається ліворуч
на 30° і нахиляється вертикально на 40°.
Монітор розроблений спеціально для NCT-200.
Робота виконується інтуїтивно та просто.
• Зручні сенсорні кнопки пов’язані з
екраном та роблять тонометр простим і
зручним у використанні.
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АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРИМЕТР
MD-820A
Автоматичний периметр
• Тип: Напівсферична чаша
(радіус 600 мм)
• Розмір стимулу: Φ2мм
• Стимул джерело світла: світлодіод
• Індикатор стимулу: 256 індикаторів,
розподілених на екрані в тому числі 62
червоних індикатора
(центральна зона 10°);
• Інтенсивність стимулу: 0,5~318 ніт
(1,6-1000 АСБ)
• Stimulus Light Рівень яскравості: 15
рівнів, кожен рівень с 2 дБ;
• Рівень яскравості кожного індикатора:
у межах ± 20%
• Фонова яскравість: 0,02 кд / м2, біле
світло (діапазон спектру: 400-750 нм,
пік при 470 нм)
• Знак фіксації:
зелений - у центрі екрану

• Тривалість стимулу: 0,1 с, 0,2 с, 0,5 с
• Інтервал стимулу: 0,5 с, 1,0 с, 2,0 с
• Моніторинг фіксації:
Моніторинг камери та моніторинг
сліпих зон
• Відстань між центром підборіддя та
екраном: 330 ± 16 мм
• Діапазон переміщення підборіддя:
- по вертикалі: ≥35 мм;
- по горизонталі: ≥15 мм
• Вага: 26 кг (основний блок)
• Розміри: 770 мм x 530 мм x 730 мм
• Голосовий гід
• Звіт про випробування: графіка,
2D-графік, символьний графік,
звіт про кількісні випробування, MS, MD,
загальні втрати,
середні втрати, виявлення сліпих зон,
аналіз статистики та ін.

Тонометр апланаціонний
AT-R RAY VISION
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ПРОЕКТОРИ ЗНАКІВ
Проектор знаків Rexxam
CP-500 SHINN NIPPON
• Кількість слайдів і масок: 50 слайдів, 38
масок
• Яскравість: мінімальна 80 кд/м2,
максимальна 320 кд/м2 (200 кд/м2 при 5
метрах)
• Швидкість зміни слайдів: 0.3 сек
• Програми: 2 програми обстеження
• Кут нахилу: ±10°
• Автоматичне відключення живлення:
через 5 хвилин
• Лампа: галогенна 12 В / 30 Вт
• Відстань до екрану: 2 - 7 метрів
• Збільшення при проекції: 30х
(на відстані 5 м)
• Розмір зображення: 335 х 222 мм (на
відстані 5 м)
• Розміри: 248 х 336 х 234 мм
• Вага: 4.5 кг
• Напруга живлення: 100~240 В
• Споживана потужність: - 150 ВА
• Стандартні приладдя: пульт керування,
2 батарейки, екран, запасна лампа,
запасний запобіжник, пилозахисний чохол
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Проектор знаків
CP-300 RAY VISION
• Карт-проектор CP-300 забезпечує
покращену чітку проекцію зображення
та швидке обертання карти з
високоінтенсивною системою білого
світлодіодного освітлення та функцією
миттєвого довільного доступу
• Нова система, що не потребує
обслуговування світлодіодного
підсвічування, що забезпечує більш
яскраве та стабільне зображення з
високою роздільною здатністю
• Включено 30 відомих оптотипів
• Параметри маскування дозволяють
виділити вертикальні і горизонтальні
лінії або окремі символи
• Повністю програмований вибір
графіків
• Легкість налаштування та
обслуговування

Проектор знаків
CP-40 TAKAGI
• Яскраве освітлення, що проецюється
яскравою галогеновою лампою та новою
оптичною системою зображення має
виняткову яскравість і чіткість – надає
можливість користування навіть в
яскраво освітленій кімнаті
• Широкий вибір тест-слайдів (30 вбудованих
слайдів (26 слайдів для Type 2), які містять
тести стереоскопічного зору та гетерофорії,
на додаток до стандартного набору
алфавітних тестів, кілець Ландолта, тестів на
астигматизм і червоно-зелених тестів
• Набір зручних масок. Ви можете одним
натисканням кнопки обрати маску для
виділення рядка, стовпця або окремого
символу для більш легкого виділення
кільця Ландолта та алфавітних символів.
З будь-яким тест-слайдом можна
використовувати червоний/зелений фільтр
• Швидка зміна слайдів. Всього 0.1 секунди
необхідно для зміни тест-слайда на
наступний за ним. Непослідовна заміна
слайдів в будь-якому випадку займає не
більше 0.7 сек
• Інтелектуальна програма. Процедура
обстеження (послідовність тестів і
масок) може бути запрограмована
на проходження в прямій і зворотній
послідовності. Більше не треба думати
про те, які кнопки натискати для вибору
потрібних тестів, лікар може повністю
зосередитися на відповідях пацієнта
та результати тесту. Можливість
програмування двох послідовностей по 21
кроків у кожній послідовності
• Інфрачервоний пульт дистанційного
керування має невеликі розміри і вагу.
Ви можете легко та незалежно
використовувати до 4 проекторів

приміщенні завдяки можливості вибору
окремої довжини хвилі для кожної пари
проектор - пульт
• Низький рівень споживання енергії.
Проектор має функцію автоматичного
відключення через 10 хвилин після
останньої операції

Цифрровий екран для
перевірки гостроти зору ELITE
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ОФТАЛЬМОСКОПИ
Прямий офтальмоскоп NEITZ
BXa-13 / BXa-RC
Діагностичний набір
Neitz BXa-12345
• Серія офтальмоскопів BXa має широкий
вибір моделей, в основі яких лежить
ретельно опрацьована конструкція
оптичної та освітлювальної систем.
Уважне ставлення до дрібниць дозволила
конструкторам створити компактний і
виключно зручний у використанні прилад.
• Вбудовані поляризаційні світлофільтри
можуть бути використані як в
освітлювальній, так і в оптичній частинах
офтальмоскопа. Їх використання дозволяє
мінімізувати віддзеркалення світла від
рогівки при огляді. Обертанням одного з
фільтрів можна досягнути оптимального
співвідношення яскравості зображення та
відблисків на рогівці.
• Яскраве освітлення. Поєднання
високоякісної оптики, ефективної
дзеркальної системи освітлення і високої
яскравості галогенової лампи забезпечує
чітке опрацювання деталей і яскраву не
викривлену передачу кольору.
• Великий набір коригувальних лінз від
-36D до + 35D дозволяють отримати
точне фокусування зображення сітківки.
Безперервне обертання диску установки
корекції дозволяє плавно змінювати
корекцію навіть при великому перепаді
значень.
• Індикатор сили коригуючих лінз показує
дійсне значення і не потрібно додавати
або віднімати значення допоміжної лінзи
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при максимальних значеннях корекції.
А завдяки внутрішньому підсвіченню
індикатор добре видно навіть в
затемненому приміщенні.
• Зручне управління діафрагмою і
світлофільтрами. Окремі диски для
включення світлофільтрів і зміни
діафрагми дозволяють використовувати
колірний фільтр 4000° K або
поляризаційний фільтр з будь-якою
діафрагмою.
• Набір діафрагм включає стандартну
та зменшену діафрагму для огляду
макулярної області, щілинну діафрагму,
концентричну шкалу та безчервоний
світлофільтр.
• Захист від пилу. Вся оптична і
освітлювальна система знаходиться в
голівці офтальмоскопа. В неробочому
стані всі оптичні частини закриваються
захисними шторками.

Бінокулярний непрямий
офтальмоскоп
Neitz IO-a / IO-a LED
Бінокулярний непрямий офтальмоскоп
для вузького зіниці Neitz IO-a / IO-a LED
Без реєстраційного посвідчення
• Можливість спостереження сітківки ока
навіть через маленьку зіницю (до 2 мм)
без додаткового розширення зіниці.
• Можливість плавної зміни кута огляду
дозволяє спостерігати сітківку з будь-якої
зручної точки зору.
• Вбудована галогенна лампа дає світло,
наближене за спектром до денного.
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ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
ІНТРАОКУЛЯРНІ ЛІНЗИ
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ІНТРАОКУЛЯРНІ ЛІНЗИ 1stQ
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ІНТРАОКУЛЯРНІ ЛІНЗИ AddOn®
доповнення до Basis ІОЛ
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БЮДЖЕТНА СЕРІЯ ІОЛ
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ
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HEALON®
РОДИНА ВІСКОЕЛАСТИКІВ
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ОДНОРАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ
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