
KTP - Laser Classic 
Rezultate remarcabile 
în fotocoagulare 

Versiunea Classic reprezintă un standard 
printre sistemele de coagulare existente. 
Optica de înaltă calitate şi laserul coaxial 
reprezintă o performanţă importantă. 

Cu o putere a razei laser de 1,5 W la ieşire, 
pot fi realizate o multitudine de aplicaţii pe 
retină. Display-ul mare, color oferă o 
imagine clară chiar şi din poziţii laterale. 

• Filtru de culoare neutră pentru protecţia 
medicului 

• Posibilitate de acţiona re manuală 

• Portabilitate prin alimentare şi pe bază 
de baterie 

• Posibilitate de instalare pe 
biomicroscop, oftalmoscop indirect sau 
microscop operator 

Nd:YAG - Laser Q-Las 
Capsulotomie, 
lridotomie 

Q-Las poate fi folosit pentru a 
trata cataracta secundară şi 
glaucomul de unghi deschis. 
Acesta combină într-un mod 
inovator calităţile de a fi 
economic, ergonomic şi de 
durată. 

• Focusare remarcabilă cu 
ajutorul a trei raze ţintă 

• Poate fi utilizat împreună cu 
Trabeculas 1 Classic 

• Raza laser şi lumina 
biomicroscopului sunt 
coaxiale 

SLT- Laser Trabeculas 
Trabeculoplastie 
selectivă 

Trabeculas- SLT este o metodă 
de reducere semnificativă a 
presiunii intraoculare într-un 
mod natural. 

• Nu afectează 1 distruge 
ţesutul trabecular 

• Fără efecte secundare 

• Tratament al glaucomului 
de unghi deschis aprobat 
pe plan mondial 

A TOPCON ADVANCED DIAGNOSIS 

0 !) 

ORI OCT Triton 

Scanarea în profunzime (vizualizarea structurilor coroidiene) şi rezoluţia înaltă 
oferite de tehnologia swept source permite penetrarea mediilor opace şi cu hemoragii, 
iar capturarea imaginilor retiniene se face printr-o singură acţiune de scanare 
rapidă, simplă şi confortabilă pentru pacient. 

Confortul pacientului este mult sporit datorită scanării invizibile (lungime de undă 1 OSOnm) 
şi a vitezei de scanare (1 00.000 A-scan/sec), eliminând astfel artefactele datorate mişcării 
ochiului (smart track system). 

ORI OCT Triton oferă multiple protocoale de scanare: 

~ pentru polul posterior: ~ pentru polul anterior: 

• OCT macula şi disc • pahimetrie 

• angioflorografie • măsurare unghi camerular 

• autoflorescenţă • scanare 3D segment anterior 

• stereo-fotografie 
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CONNECTING VISIONS 

MAESTRO 
Investigaţie 30 OCT rapidă 

3o ocr-l Maestro 
The OCT World at Your Fingertips 

AUTOALINIAMENT AUTOFOCUS AUTODECLANŞARE 

Noul 30 OCT -1 MAESTRO permite investigaţia tomografică complet automat, prin 
simpla declanşare a procedurii. 

CARACTERISTICI: 

• Tomografie 20 şi 30 pentru Disc şi Maculă, multiple strategii de scanare, suprafaţă scanată de până la 12 mm 
• Fotografiere retiniană color, red-free 
• Metodă inovativă de autoaliniament: "Stereo-matching automatic alignment" 
• Scanare 50.000 A scan/sec 
• lntercorelare punct cu punct între tomografie şi imaginea retinei prin funcţia "pin-point registration", patent Topcon 
• Include "networking mode" 
• Soft performant de captură, analiză şi stocare de date 
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eye·vis ion·tech nology 

Autorefractometrele pediatrice PLUSOPTIX 

Aparatele testează funcţia vizuală a pacientului şi sunt special gândite pentru testarea pacienţilor cu vârste 
fragede. Se pot efectua măsurători la pacienţi începând cu vârsta de 61uni.ldeal pentru pacienţii necooperanţi 

(ex. copii sub 2 ani). 

Principiul de măsurare: fotoretinoscopie excentrică cu lum ină infraroşie. 

Mod de măsurare: binocular simultan sau monocular, complet non-invaziv, nu necesită picături sau 
anestezic. Măsurarea se face de la distanţa de 1 metru faţă de pacient. 

Rezultatele examinării: 
• Viciul de refracţie: sfera, cilindrul şi axul pentru fiecare ochi. Determinarea cu precizie a anizometropiei 

(posibil risc de ambliopie) 
• Fixaţia pacientului: maculară, perimaculară sau complet în afara maculei. Privire divergentă sau 

convergentă 

• Diametru! pupilei. Anizocoria 
• Distanţa interpupilară 

Durata unei examinări: depinde de colaborarea pacientului. Din momentul în care aparatul este 
poziţionat corect în focus, măsurarea efectivă du rează mai puţin de 1 sec. 

Documentarea rezultatelor: se pot imprima certificate cu rezultatul măsurătorii. Se pot realiza certificate 
personalizate cu datele, sigla şi informaţiile examinatorului. 

Sistemul este portabil şi uşor de instalat. Conţine unitate PC şi software special dedicat cu bază de date pentru 
pacienţi. 

Plusoptix A09 - autorefractometru pediatric pentru 
utilizare statică în cabinet 

@:o o~ 
~ 

ffiE:D:m 

Plusoptix A 12-autorefractometru pediatric 
portabil pentru utilizare pe teren 

O~ 0pt'1med® Braşov, Str. Apollonia Hirscher nr. 11 
'J Te l: 0268-471603 

SOLUŢII PENTRU OCHI SANATOŞI WWW.Optimed. rO 



• rea re 
IM.M.i.i"liiJ' p R o 

Tonometrele rebound ICARE® 

Aparatele realizează detecţia timpurie şi controlul glaucomului, 
efectuând măsurători rapide, uşoare, eficiente, sigure şi igienice ale 
PIO. Graţie tehnicii minim invazive pentru pacient, în care proba atinge 
corneea numai o fracţiune de secundă, măsurarea este indicată pentru 
orice tip de pacient, inclusiv pentru cei necooperanţi, precum copiii. 

Principiul de măsurare: tehnologia patentată "rebound". 

Mod de măsurare: prin contactul fin al probelor de unică 
folosinţă cu corneea. Nu necesită picături sau anestezic. Pentru 
modelullcare® PRO, măsurarea se poate realiza şi cu pacientul în 
poziţie culcată. 

Rezultatele examinării: valorile exacte şi reproductibile ale 
presiunii intra-oculare, cu acurateţe de 95o/o. 

Domeniul de măsurare: 5-50 mmHg 

ICARE ic100 

Domeniul de afişare: 0-99 mmHg (estimarea PIO în afara domeniului de măsurare) 

Documentarea rezultatelor: modelullcare® PRO permite conectarea la software-ullcare® LINK 
pentru analizarea, stocarea rezultatelor în baza de date a pacienţilor şi imprimarea acestora. Graţie acestui 
software, este posibilă urmărirea eficienţei tratamentului şi a progresiei patologiei pe termen lung. 

Sistemul este portabil şi este prevăzut cu o cutie de transport antişoc. 

ICARE ic100 ICARE PRO 
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CONNECTING VISIONS 

Microscop specular 

Noul microscop specular Topcon SP-1 P dispune de un 
design ergonomic modern şi de caracteristici inovatoare 
care îi simplifică utilizarea şi îi sporesc eficienţa. 

Monitorul rotativ cu panou digital elimină necesitatea unei 
funcţii manuale de comandă, şi poate fi rotit la diferite 
unghiuri, pentru o mai bună interacţiune cu pacientul. Prin 
simpla atingere pe monitor a centrului pupi lei pacientului 
acest microscop specular focalizează şi afişează, în mod 
automat, imaginea panoramică a celulelor corneene 
endoteliale. 

Rezultatele sunt obţinute în doar câteva secunde. 

Noua generaţie de combine 
pentru consultaţii oftalmologice 

Posibilitate de dotare cu sisteme integrate 
de diagnostic: 

• autokeratorefractometru 

• biomiocroscop cu cameră video d igitală 

• foropter computerizat 

• proiector de optotipe 

.. 
SP-1P 
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CONNECTING VISIONS 

ALADDIN 
Performanţă in biometria optică şi topografia corneană 

# TOP(On 

.,ALADDIN 

Achiziţie date 

Calculare IOL 

Topografie comeană 

Cu ALADDIN, Topcon realizează imaginea completă, chirurgul având posibilitatea să calculeze corect şi 
rapid parametrii IOL, fiind posibilă determinarea precisă a IOL premium. 

Viteză 

Achiziţie point & shoot, toate măsurătorile sunt realizate în mai puţin de 5 secunde. 

Precizie 
Tehnica interferometrică precum şi noua Tehnologie RCR™ oferă informaţii extrem de precise privind 
lungimea axului antero-posterior, precum şi razele de curbură, în scopul determinării precise a puterii 
sferice a IOL. 

Uşurinţă în utilizare 
Sunt suficiente 3 clickuri pentru ca operatorul să poată imprima raportul IOL cu determinarea precisă a 
puterii sferice. Monitorul tactil de 1 O" cu unghi larg de observare este foarte uşor de utilizat. 
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CONNECTING VISIONS 

ALADDIN, pentru biometrie precisă 

Traducere şi adaptare după Sunil Shah, MBBS, FRCOphth, FRCS(Ed), FBCLA 
Articol publicat în Catataract & Refractive Surgery Today Europe, Martie 2013, pag. 27 

Chirurg ia cataractei a evoluat într-o procedură de refracţie 
de la care pacienţii aşteaptă rezultate precise şi corecte. 
Alegerea adecvată a unui IOL este crucială pentru obţinerea 
unui rezultat optim la refracţia finală. Sursele de eroare pot 
apărea la măsurarea inexactă a parametrilor biometrici ai 
ochiului, care duce la implantarea unui IOL incorect. Prin 
urmare, biometria precisă este extrem de importantă pentru 
asigurarea unui rezultat de succes în chirurgia cataractei şi în 
cea refractivă. 

De la apariţia tehnicii interferometrice, piaţa a fost 
dominată de IOLMaster (Cari Zeiss Meditecs) şi, mai recent, a 
apărut Lenstar (Haag-Streit). Aladdin (Topcon Europa; vezi 
imagine) este cea mai recentă apariţie în domeniul biometriei 
optice. Pentru chirurgul de cataractă refractivă care este 
preocupat de valorile de keratometrie la corecţia 

astigmatismului, Aladdin are incorpora! un topograf Placido 
performant. 

Aladdin a fost dezvoltat pornind de la trei puncte-cheie: 
VITEZĂ, PRECIZIE şi UŞURINŢĂ ÎN UTILIZARE. 
Dispozitivul utilizează interferometria optică de joasă coerenţă 
şi, datorită designului, poate măsura un număr mare de ochi, 
indiferent de tipul de cataractă. Analizorul topografic 
analizeaza 1000 de puncte măsurate pentru un diametru de 3 
mm. Keratometria bazată pe topografie este utilizată apoi în 
formula de calcul a puterii IOL. 

Am evaluat acurateţea şi reproductibilitatea datelor de 
biometrie obţinute cu Aladdin în comparaţie cu dispozitivul 
considerat acum ca fiind "standardul de aur", respectiv 
IOLMaster 500. 

Măsurătorile de lungime axială, ACO, precum şi 

keratometria au fost realizate cu sistemele Aladdin şi 

IOLMaster 500 de către doi practicieni cu experienţă. 

Rezultatele au fost evaluate şi comparate pentru a stabili 
variabilitatea acestora prin interobservabilitate. 

Astfel, la studiul prin comparare a 100 de ochi cu cataractă 
cu cele doua sisteme, pentru lungimea axială s-a găsit o 
diferenţă maximă de 0,005 mm, iar pentru adâncimea camerei 
anterioare aceasta a fost de 0,007 mm. Diferenţa maximă 
pentru valoarea Ks medie a fost de 0,02 D. Niciun parametru 
nu a arătat diferenţe statistice semnificative. Puterea calculată 

a IOLa fost în general similară, cu o diferenţă maximă de doar 
0,040. 

Aladdin, sistem automat de biometrie optică şi topografie 

Interesant este că din acest grup de 100 de ochi, pentru 
6 dintre ei nu s-a reuşit măsurarea cu IOLMaster 500, în 
timp ce toţi ochii au fost măsuraţi cu Aladdin. 

Puterea IOL calculată nu prezintă d iferenţe statistice 
semn if icative între IOLMaster 500 şi Aladdi n . 
lnterobservabilitatea dintre cei doi practicieni a fost evaluată 

ca fiind bună pentru fiecare parametru măsurat cu Aladdin. 

CONCLUZII 

Aladdin reprezintă un plus pentru sistemele existente de 
biometrie. Este rapid şi usor de utilizat, în special datorită 

achiziţiei automate a hărţii topografice împreună cu celelalte 
măsurători. Acest sistem are capacitatea de a deveni 
"standardul de aur" în biometrie printre chirurgii de cataractă 
refractivă. 

Sun il Shah, MBBS, FRCOphth, FRCS(Ed), FBCLA, is an Honorary Professor at the Schoo/ of 
Biomedical Sciences, University of Ulster, Coleraine, Norlhern lreland; Vtstlmg Professor al the 
School of Life & Health Sciences, Aston University, Birmingham, United Kingdom; Director, 
Midland Eye Institute, Solihu/1, United Kingdom; and Consultant Ophthalmic Surgeon, 
Birmingham & Midland Eye Centre, Binningham. United Kingdom. Professor Shah ts a 
consultant to Topcon Europe. He may be reached altei: +44 1217112020; fax: +44 1217114040; 
e-mail: sunilshah@doctors.net.uk. 
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CONNECTING VISIONS 

ALADDIN 
Performanţă in biometria optică şi topografia corneană 

# TOP(On 

.,ALADDIN 

Achiziţie date 

Calculare IOL 

Topografie comeană 

Cu ALADDIN, Topcon realizează imaginea completă, chirurgul având posibilitatea să calculeze corect şi 
rapid parametrii IOL, fiind posibilă determinarea precisă a IOL premium. 

Viteză 

Achiziţie point & shoot, toate măsurătorile sunt realizate în mai puţin de 5 secunde. 

Precizie 
Tehnica interferometrică precum şi noua Tehnologie RCR™ oferă informaţii extrem de precise privind 
lungimea axului antero-posterior, precum şi razele de curbură, în scopul determinării precise a puterii 
sferice a IOL. 

Uşurinţă în utilizare 
Sunt suficiente 3 clickuri pentru ca operatorul să poată imprima raportul IOL cu determinarea precisă a 
puterii sferice. Monitorul tactil de 1 O" cu unghi larg de observare este foarte uşor de utilizat. 
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CONNECTING VISIONS 

ALADDIN, pentru biometrie precisă 

Traducere şi adaptare după Sunil Shah, MBBS, FRCOphth, FRCS(Ed), FBCLA 
Articol publicat în Catataract & Refractive Surgery Today Europe, Martie 2013, pag. 27 
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Alegerea adecvată a unui IOL este crucială pentru obţinerea 
unui rezultat optim la refracţia finală. Sursele de eroare pot 
apărea la măsurarea inexactă a parametrilor biometrici ai 
ochiului, care duce la implantarea unui IOL incorect. Prin 
urmare, biometria precisă este extrem de importantă pentru 
asigurarea unui rezultat de succes în chirurgia cataractei şi în 
cea refractivă. 

De la apariţia tehnicii interferometrice, piaţa a fost 
dominată de IOLMaster (Cari Zeiss Meditecs) şi, mai recent, a 
apărut Lenstar (Haag-Streit). Aladdin (Topcon Europa; vezi 
imagine) este cea mai recentă apariţie în domeniul biometriei 
optice. Pentru chirurgul de cataractă refractivă care este 
preocupat de valorile de keratometrie la corecţia 

astigmatismului, Aladdin are incorpora! un topograf Placido 
performant. 

Aladdin a fost dezvoltat pornind de la trei puncte-cheie: 
VITEZĂ, PRECIZIE şi UŞURINŢĂ ÎN UTILIZARE. 
Dispozitivul utilizează interferometria optică de joasă coerenţă 
şi, datorită designului, poate măsura un număr mare de ochi, 
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mm. Keratometria bazată pe topografie este utilizată apoi în 
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Interesant este că din acest grup de 100 de ochi, pentru 
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Tonometrele rebound ICARE® 

Aparatele realizează detecţia timpurie şi controlul glaucomului, 
efectuând măsurători rapide, uşoare, eficiente, sigure şi igienice ale 
PIO. Graţie tehnicii minim invazive pentru pacient, în care proba atinge 
corneea numai o fracţiune de secundă, măsurarea este indicată pentru 
orice tip de pacient, inclusiv pentru cei necooperanţi, precum copiii. 

Principiul de măsurare: tehnologia patentată "rebound". 

Mod de măsurare: prin contactul fin al probelor de unică 
folosinţă cu corneea. Nu necesită picături sau anestezic. Pentru 
modelullcare® PRO, măsurarea se poate realiza şi cu pacientul în 
poziţie culcată. 

Rezultatele examinării: valorile exacte şi reproductibile ale 
presiunii intra-oculare, cu acurateţe de 95o/o. 

Domeniul de măsurare: 5-50 mmHg 

ICARE ic100 

Domeniul de afişare: 0-99 mmHg (estimarea PIO în afara domeniului de măsurare) 

Documentarea rezultatelor: modelullcare® PRO permite conectarea la software-ullcare® LINK 
pentru analizarea, stocarea rezultatelor în baza de date a pacienţilor şi imprimarea acestora. Graţie acestui 
software, este posibilă urmărirea eficienţei tratamentului şi a progresiei patologiei pe termen lung. 

Sistemul este portabil şi este prevăzut cu o cutie de transport antişoc. 

ICARE ic100 ICARE PRO 
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CONNECTING VISIONS 

Microscop specular 

Noul microscop specular Topcon SP-1 P dispune de un 
design ergonomic modern şi de caracteristici inovatoare 
care îi simplifică utilizarea şi îi sporesc eficienţa. 

Monitorul rotativ cu panou digital elimină necesitatea unei 
funcţii manuale de comandă, şi poate fi rotit la diferite 
unghiuri, pentru o mai bună interacţiune cu pacientul. Prin 
simpla atingere pe monitor a centrului pupi lei pacientului 
acest microscop specular focalizează şi afişează, în mod 
automat, imaginea panoramică a celulelor corneene 
endoteliale. 

Rezultatele sunt obţinute în doar câteva secunde. 

Noua generaţie de combine 
pentru consultaţii oftalmologice 

Posibilitate de dotare cu sisteme integrate 
de diagnostic: 

• autokeratorefractometru 

• biomiocroscop cu cameră video d igitală 

• foropter computerizat 

• proiector de optotipe 

.. 
SP-1P 
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CONNECTING VISIONS 

MAESTRO 
Investigaţie 30 OCT rapidă 

3o ocr-l Maestro 
The OCT World at Your Fingertips 

AUTOALINIAMENT AUTOFOCUS AUTODECLANŞARE 

Noul 30 OCT -1 MAESTRO permite investigaţia tomografică complet automat, prin 
simpla declanşare a procedurii. 

CARACTERISTICI: 

• Tomografie 20 şi 30 pentru Disc şi Maculă, multiple strategii de scanare, suprafaţă scanată de până la 12 mm 
• Fotografiere retiniană color, red-free 
• Metodă inovativă de autoaliniament: "Stereo-matching automatic alignment" 
• Scanare 50.000 A scan/sec 
• lntercorelare punct cu punct între tomografie şi imaginea retinei prin funcţia "pin-point registration", patent Topcon 
• Include "networking mode" 
• Soft performant de captură, analiză şi stocare de date 
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Autorefractometrele pediatrice PLUSOPTIX 

Aparatele testează funcţia vizuală a pacientului şi sunt special gândite pentru testarea pacienţilor cu vârste 
fragede. Se pot efectua măsurători la pacienţi începând cu vârsta de 61uni.ldeal pentru pacienţii necooperanţi 

(ex. copii sub 2 ani). 

Principiul de măsurare: fotoretinoscopie excentrică cu lum ină infraroşie. 

Mod de măsurare: binocular simultan sau monocular, complet non-invaziv, nu necesită picături sau 
anestezic. Măsurarea se face de la distanţa de 1 metru faţă de pacient. 

Rezultatele examinării: 
• Viciul de refracţie: sfera, cilindrul şi axul pentru fiecare ochi. Determinarea cu precizie a anizometropiei 

(posibil risc de ambliopie) 
• Fixaţia pacientului: maculară, perimaculară sau complet în afara maculei. Privire divergentă sau 

convergentă 

• Diametru! pupilei. Anizocoria 
• Distanţa interpupilară 

Durata unei examinări: depinde de colaborarea pacientului. Din momentul în care aparatul este 
poziţionat corect în focus, măsurarea efectivă du rează mai puţin de 1 sec. 

Documentarea rezultatelor: se pot imprima certificate cu rezultatul măsurătorii. Se pot realiza certificate 
personalizate cu datele, sigla şi informaţiile examinatorului. 

Sistemul este portabil şi uşor de instalat. Conţine unitate PC şi software special dedicat cu bază de date pentru 
pacienţi. 

Plusoptix A09 - autorefractometru pediatric pentru 
utilizare statică în cabinet 
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Plusoptix A 12-autorefractometru pediatric 
portabil pentru utilizare pe teren 
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KTP - Laser Classic 
Rezultate remarcabile 
în fotocoagulare 

Versiunea Classic reprezintă un standard 
printre sistemele de coagulare existente. 
Optica de înaltă calitate şi laserul coaxial 
reprezintă o performanţă importantă. 

Cu o putere a razei laser de 1,5 W la ieşire, 
pot fi realizate o multitudine de aplicaţii pe 
retină. Display-ul mare, color oferă o 
imagine clară chiar şi din poziţii laterale. 

• Filtru de culoare neutră pentru protecţia 
medicului 

• Posibilitate de acţiona re manuală 

• Portabilitate prin alimentare şi pe bază 
de baterie 

• Posibilitate de instalare pe 
biomicroscop, oftalmoscop indirect sau 
microscop operator 

Nd:YAG - Laser Q-Las 
Capsulotomie, 
lridotomie 

Q-Las poate fi folosit pentru a 
trata cataracta secundară şi 
glaucomul de unghi deschis. 
Acesta combină într-un mod 
inovator calităţile de a fi 
economic, ergonomic şi de 
durată. 

• Focusare remarcabilă cu 
ajutorul a trei raze ţintă 

• Poate fi utilizat împreună cu 
Trabeculas 1 Classic 

• Raza laser şi lumina 
biomicroscopului sunt 
coaxiale 

SLT- Laser Trabeculas 
Trabeculoplastie 
selectivă 

Trabeculas- SLT este o metodă 
de reducere semnificativă a 
presiunii intraoculare într-un 
mod natural. 

• Nu afectează 1 distruge 
ţesutul trabecular 

• Fără efecte secundare 

• Tratament al glaucomului 
de unghi deschis aprobat 
pe plan mondial 

A TOPCON ADVANCED DIAGNOSIS 

0 !) 

ORI OCT Triton 

Scanarea în profunzime (vizualizarea structurilor coroidiene) şi rezoluţia înaltă 
oferite de tehnologia swept source permite penetrarea mediilor opace şi cu hemoragii, 
iar capturarea imaginilor retiniene se face printr-o singură acţiune de scanare 
rapidă, simplă şi confortabilă pentru pacient. 

Confortul pacientului este mult sporit datorită scanării invizibile (lungime de undă 1 OSOnm) 
şi a vitezei de scanare (1 00.000 A-scan/sec), eliminând astfel artefactele datorate mişcării 
ochiului (smart track system). 

ORI OCT Triton oferă multiple protocoale de scanare: 

~ pentru polul posterior: ~ pentru polul anterior: 

• OCT macula şi disc • pahimetrie 

• angioflorografie • măsurare unghi camerular 

• autoflorescenţă • scanare 3D segment anterior 

• stereo-fotografie 
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