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DRI OCT Triton

a lansat noua generaţie de 
tomograf în coerenţă optică

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

Confortul pacientului este mult sporit datorită scanării invizibile (lungime de undă 
1050nm) și a vitezei de scanare (100.000 A-scan/sec), eliminând astfel artefactele 
datorate mișcării ochiului (smart track system).

DRI OCT Triton oferă multiple protocoale de scanare: 

Ü pentru polul anterior: 
l pahimetrie
l măsurare unghi camerular
l scanare 3D segment anterior

Ü pentru polul posterior:
l OCT macula și disc
l angio�orogra�e
l auto�orescenţă
l stereo-fotogra�e

FOX Diode Laser

SLT Laser CITO 532 nm

l Funcție de calibrare: 
singurul sistem din lume cu această funcție

l Tutoriale video accesibile pe display
l Rază țintă verde
l Operare facilă prin TouchScreen
l Sistem  ultra-mobil
l Rezultate excelente în: 

Terapia galucom (ciclofotocoagulare), 
Endocoagulare, DCR, LIO, DIOPEXI

Precizie și ușurință în utilizare.

Nou: Ciclofotocoagulare

l Cea mai nouă metodă de tratament a glaucomului: 
Selective Laser Trabeculoplasty

l Optică de cea mai bună calitate – vizualizare în 
detaliu

l Cea mai rapidă rată de repetiție > 10 Hz. 
Confort sporit pentru pacient.

l Emițătorul laser nu se încălzește – stabilitate mare 
a proprietăților fascicolului 
(putere emisă, frecvență)

l Conferă grad înalt de regenerare a rețelei 
trabeculare. Reducerea presiunii intraoculare.

l Ideal pentru tratamentul glaucomului
l Operare ușoară prin simplă atingere
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Excelență în terapia laser a glaucomului.

Laser PASCAL cu  PSLT  (Pattern Scanning Laser Trabeclopasty)

Imagine OCT 
după tratamentul 

cu PASCAL
la o lună după 

tratament
la o oră după 

tratament

Compactare mai bună 
după tratament

Zeci de mii de pattern-uri 
graţie Software-ului 2R/G 

Laser ® ™PASCAL  Streamline

Rezultate precise în fotocoagulare

Smartscope Pro

Cameră retiniană portabilă SMARTSCOPE® PRO

Tonometrele rebound ICARE®
Aparatele realizează detecţia timpurie și controlul glaucomului, efectuând 
măsurători rapide, ușoare, eficiente, sigure și 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 modelul Icare® PRO, 
măsurarea se poate realiza și cu pacientul în poziţie culcată. 

Rezultatele examinării:   valorile exacte și reproductibile ale presiunii intra-
oculare, cu acurateţe de 95%. 
Domeniul de măsurare:  5-50 mmHg
Domeniul de afișare:  0-99 mmHg (estimarea PIO în afara domeniului de 
măsurare)

ICARE ic100

l Multifuncționalitate: proceduri standard pattern laser PASCAL + 
Pattern Scanning Laser Trabeculoplasty

l Rapiditate, control computerizat
l Multifuncționalitate, aliniament precis
l Rezultate concludente în reducerea IOP
l Efecte secundare mult diminuate, afectarea minimă a țesutului

1 cameră SMARTSCOPE +1 tonometru ICARE
Pachet PROMO

PERFORMANȚĂ 
și înaltă calitate a imaginii 
retiniene

PRECIZIE 
în obținerea imaginilor și 
detaliilor, fără 
compromisuri

PRACTIC 
și ușor de utilizat

l Imagini pol posterior și anterior

l Cameră digitală multifuncțională cu WI-FI


