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Noua genera�ie de combine 
pentru consulta�ii oftalmologice

Posibilitate de dotare cu sisteme integrate 
de diagnostic: 

autokeratorefractometru
biomiocroscop cu camer� video digital�
foropter computerizat 
proiector de optotipe

SP-1P

Microscop specular

Noul microscop specular Topcon SP-1P dispune de un 
design ergonomic modern �i de caracteristici inovatoare 
care îi simpli�c� utilizarea �i îi sporesc e�cien�a.

Monitorul rotativ cu panou digital elimin� necesitatea unei 
func�ii manuale de comand�, �i poate � rotit la diferite 
unghiuri, pentru o mai bun� interac�iune cu pacientul. Prin 
simpla atingere pe monitor a centrului pupilei pacientului  
acest microscop specular focalizeaz� �i a��eaz�, în mod 
automat, imaginea panoramic� a celulelor corneene 
endoteliale. 

Rezultatele sunt ob�inute în doar câteva secunde. 



Lasere oftalmice produse în Germania

KTP - Laser Classic 
Rezultate remarcabile 
în fotocoagulare

Nd:YAG - Laser Q-Las 
Capsulotomie, 
Iridotomie

SLT - Laser Trabeculas 
Trabeculoplastie 
selectiv�

Versiunea Classic reprezint� un standard 
printre sistemele de coagulare existente. 
Optica de înalt� calitate �i laserul coaxial 
reprezint� o performan�� important�.

Cu o putere a razei laser de 1,5 W la ie�ire, 
pot � realizate o multitudine de aplica�ii pe 
retin�. Display-ul mare, color ofer� o 
imagine clar� chiar �i din pozi�ii laterale.

Filtru de culoare neutr� pentru protec�ia 
medicului

Posibilitate de ac�ionare manual�

Portabilitate prin alimentare �i pe baz� 
de baterie

Posibilitate de instalare pe 
biomicroscop, oftalmoscop indirect sau 
microscop operator

Q-Las poate � folosit pentru a 
trata cataracta secundar� �i 
glaucomul de unghi deschis. 
Acesta combin� într-un mod 
inovator calit��ile de a � 
economic, ergonomic �i de 
durat�.

Focusare remarcabil� cu 
ajutorul a trei raze �int�

Poate � utilizat împreun� cu 
Trabeculas / Classic

Raza laser �i lumina 
biomicroscopului sunt 
coaxiale

Trabeculas - SLT este o metod� 
de reducere semni�cativ� a 
presiunii intraoculare într-un 
mod natural.

Nu afecteaz� / distruge 
�esutul trabecular

F�r� efecte secundare

Tratament al glaucomului 
de unghi deschis aprobat 
pe plan mondial
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