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LDV Z8 All in One Femtosecond Laser
Το µέλλον της χειρουργικής 
επέµβασης µε femtosecond laser 
και στον καταρράκτη!
Σχεδιασµένο για επεµβάσεις 
κερατοειδούς και καταρράκτη, 
το LDV Z8 προσφέρει την πιο 
εξελιγµένη femtosecond τεχνολογία. 
Η νέα πηγή λέιζερ, επιτρέπει 
την προσαρµογή της ενέργειας 
του παλµού σύµφωνα µε 
τις χειρουργικές ανάγκες.

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ FEMTOSECOND ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Στον τοµέα των διαθλαστικών επεµβάσεων 
η εµπειρία έχει αποδείξει, ότι η χαµηλότερη 
ενέργεια παλµού συνδέεται µε καλύτερα 
αποτελέσµατα και λιγότερες επιπλοκές. 
Αυτό ισχύει και για την επέµβαση καταρράκτη.
Η αυξηµένη ενέργεια παλµού µπορεί 
να προκαλέσει αδυναµία διαχωρισµού 
των ορίων της καψουλοτοµής και η υπερβο- 
λική παραγωγή αερίου στο εσωτερικό 
του φακού µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο 
τον καψικό σάκο.
Η ακρίβεια των οπτικών του LDV Ζ8 
δηµιουργεί  εξαιρετικά επικεντρωµένους 
παλµούς λέιζερ, ενώ η φωτοδιάσπαση µπορεί 
να επιτευχθεί µε πολύ χαµηλότερη ενέργεια. 
Αυτή η πολύ χαµηλή ενέργεια παλµού (nJ) 
σε συνδυασµό µε την πολύ υψηλή συχνότητα 
του (ΜHz) χαρακτηρίζουν τα LDV, 
που διαθέτουν αποδεδειγµένα εξαιρετική 
απόδοση.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΕΠΑΦΗΣ
Ο εξελιγµένος και έξυπνος σχεδιασµός 
της κεφαλής επιτρέπει µια ιδιαίτερα ευέλικτη 
διαδικασία εφαρµογής στον οφθαλµό του 
ασθενή. Με την ειδική χειρολαβή και τον 
ευέλικτο αρθρωτό βραχίονα η προσαρµογή 
γίνεται εύκολα και γρήγορα χωρίς να 
µετακινείται ο ασθενής. Επίσης, το LDV 
µπορεί να συνδυαστεί µε οποιοδήποτε 
excimer laser και χειρουργικό µικροσκόπιο!

∆ΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Η προσαρµογή της κεφαλής µε επιπέδωση 
του κερατοειδή σε συνεργασία µε 
την ελεγχόµενη αναρρόφηση είναι 
η καταλληλότερη για τις επεµβάσεις 
στον κερατοειδή. Η σταθερή συγκράτηση 
του µατιού και υψηλή ακρίβεια αποδεικνύεται 
µε περισσότερες από δύο εκατοµµύρια 
επιτυχείς επεµβάσεις Ζ-Lasik.

 

Νέα και ειδικά εξελιγµένη για τις επεµβάσεις 
καταρράκτη είναι η τεχνική προσαρµογής της 
κεφαλής στο µάτι του ασθενή µέσω υγρής 
διεπαφής. Αποφεύγεται έτσι η παραµόρφωση  
του κερατοειδή, η δηµιουργία πτυχώσεων στο 
ενδοθήλιο και η µετατόπιση της δέσµης και 
του σηµείου εστίασης, εξασφαλίζοντας 
βέλτιστο διαχωρισµό και µια ολοκληρωµένη 
καψουλοτοµή.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ SPECTRAL OCT 
Η Ziemer ανέπτυξε ένα ειδικό σύστηµα 
Τοµογραφίας Οπτικής Συµφωνίας 
ενσωµατωµένο στο handpiece! 
Χρησιµοποιώντας τα ίδια οπτικά 
µε αυτά του λέιζερ και παρέχοντας 
ιδιαίτερη ακρίβεια ευθυγράµµισης 
το καινοτόµο σύστηµα OCT 
προσφέρει σαφή απεικόνιση 
του προσθίου οφθαλµικού 
θαλάµου και βελτιστοποιεί 
το σχεδιασµό 
της χειρουργικής 
επέµβασης.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ 
FEMTOSECOND 
LASER 
Το LDV Z8 καλύπτει 
το ευρύτερο φάσµα 
χειρουργικών 
επεµβάσεων. 
 
Εφαρµογές Κερατοειδή: 
• Ενδοστρωµατικοί  
   δακτύλιοι 
• Ενδοστρωµατικές 
   τσέπες 

• Μερική & διαµπερή κερατοπλαστική 
• Αστιγµατικές κερατοτοµές 

Εφαρµογές Καταρράκτη: 
• Πρόσθια καψουλοτοµή 
• Κατακερµατισµός φακού 
• Κερατικές τοµές 
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Νέα τεχνική προσαρµογής της κεφαλής Ενσωµατωµενο spectral OCT 
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Το ΚAMRA είναι η µοναδική 
πρόταση για την αντιµετώπιση 
της πρεσβυωπίας, που προσφέρει 
µακροχρόνια λύση. Το ένθεµα ΚAMRA προσφέρει:
✔ ασφαλή, αποδεδειγµένη και αξιόπιστη λύση 
 για την κοντινή όραση,
✔ ευρύ βάθος πεδίου όρασης,
✔ ελάχιστα επεµβατική διαδικασία,
✔ θεραπεία µε ανέπαφο το φυσικό φακό του ασθενή.

Το KAMRA βασίζεται στην αρχή λειτουργίας του διαφράγµατος, 
το βάθος πεδίου εστίασης, επιτρέποντας µέσω του ανοίγµατος 
του, µόνο οι επικεντρωµένες ακτίνες φωτός να φτάσουν στον 
αµφιβληστροειδή. Κλινικά αποτελέσµατα έχουν επιβεβαιώσει, 
ότι ένα διάφραγµα 1,6mm είναι ιδανικό για τη βελτίωση της 
κοντινής όρασης.
Το ένθεµα έχει τη δυνατότητα να συνδυαστεί µε επεµβάσεις 
διαθλαστικής χειρουργικής και καταρράκτη. Εισάγεται 
µονοµερώς στο µη επικρατόν µάτι του ασθενή σε µία 
ενδοστρωµατική τσέπη και κεντράρεται πάνω στον οπτικό 
άξονα. ∆εδοµένου, ότι η λειτουργία του βασίζεται στο 
οπτικό άνοιγµα και όχι στην αλλαγή της διαθλαστικής ισχύος, 
βελτιώνει την κοντινή όραση χωρίς να επηρεάζει την 
ενδιάµεση και µακρινή.

10 10

KAMRA
Η αποδεδειγµένη λύση 
για την πρεσβυωπία!

PRECIZON TORIC
ΝΕΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΟΦΑΚΟΣ 
Ο ενδοφακός PRECIZON TORIC διαθέτει µοναδικό σχεδιασµό του 
οπτικού στοιχείου, ώστε να επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση του 
διαθλαστικού σφάλµατος από τη µετατόπιση του κυλινδρικού άξονα του 
ενδοφακού. Έτσι δεν αλλοιώνεται η ποιότητα όρασης του ασθενή. 
Επίσης, εξαιρετικό χαρακτηριστικό είναι η σταθερότητα του ενδοφακού 
µετεγχειρητικά, που οφείλεται στο σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των 
υποστηρικτικών άκρων του.  
Σύµφωνα µε σχετικές κλινικές µελέτες, ο µέσος όρος περιστροφής 
του Precizon είναι 1.6ο, όταν οι υπόλοιποι ενδοφακοί της αγοράς 
περιστρέφονται περίπου 2.2ο εντός του πρώτου µήνα µετά την επέµβαση. 
Για κάθε µοίρα περιστροφικής µετατόπισης ενός κοινού τορικού 
ενδοφακού υπάρχει µια µείωση στη διόρθωση του αστιγµατισµού κατά  
3.3%. Εάν ο φακός είναι µετατοπισµένος κατά 10 µοίρες τότε ο 
αστιγµατισµός θα έχει µια υποδιόρθωση κατά 33%. 
Με µετατόπιση του Precizon κατά 10 µοίρες 
αποδείχθηκε, ότι η υποδιόρθωση του 
αστιγµατισµού ήταν κατά µέσο όρο 18%. 
Αντίστοιχα στις 5 µοίρες υπήρχε 9% 
υποδιόρθωση αντί για 15% 
άλλων ενδοφακών. 
Η ένθεσή του 
πραγµατοποιείται 
µέσω µικρής 
τοµής 2.2mm.

LUNA
Υ∆ΡΟΦΟΒΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΕΝ∆ΟΦΑΚΟΣ 
Έτοιµος για χρήση, προ φορτωµένος σε ενθετήρα µιας χρήσης, ώστε 
να µειώνεται ο χρόνος προετοιµασίας και εκτέλεσης του χειρουργείου. 
Ο µοναδικός ενδοφακός για ένθεση µέσω τοµής 2.0mm.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασµός του βελτίωσε το δείκτη διάθλασης 
µε αποτέλεσµα τη µείωση του πάχους του ενδοφακού. 
Επιπλέον, προσφέρει την πιο γρήγορη προσαρµογή στον καψικό σάκο 
από κάθε άλλο υδρόφοβο φακό στην αγορά. Έχει τη δυνατότητα να 
προσαρµόζεται σε σάκο διαµέτρου από 9 έως 10 mm καθώς τα 
υποστηρικτικά άκρα του διατηρούν την ίδια τοξοειδή µορφή. 

Επιτυγχάνεται έτσι η σωστή εφαρµογή και το κεντράρισµά του 
στον καψικό σάκο. Στους συµβατικούς ενδοφακούς, η σφαιρική 
εκτροπή εµφανίζεται επειδή η διάθλαση στη περιφέρεια 
είναι διαφορετική από το κέντρο. 
Η εκτροπή αυτή επηρεάζει 
την ευαισθησία αντίθεσης 
και το βάθος εστίασης.
Ο LUNA διαθέτει ασφαιρική 
πρόσθια επιφάνεια 
µε αποτέλεσµα 
να µη δηµιουργούνται 
εκτροπές. 

Ophtec Νέοι επαναστατικοί φακοί για εξατοµικευµένες επεµβάσεις καταρράκτη

 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η συσκευή προσφέρει πέντε διαφορετικές διαγνωστικές πληροφορίες και 
εξασφαλίζει µια αντικειµενική και αξιόπιστη µέτρηση, για ασφαλή επιλογή 
ασθενών. Προσδιορίζει µοναδικά οπτικά χαρακτηριστικά, που βοηθούν στο 
σχεδιασµό του κεντραρίσµατος του ενθέµατος KAMRA και υποστηρίζει τη 
φροντίδα των ασθενών µετεγχειρητικά.
 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Όπως και µε άλλες διαθλαστικές επεµβάσεις, έτσι και µε την ένθεση των KAMRA 
για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων απαιτείται ακριβής 
προεγχειρητική µελέτη, κεντράρισµα και 
µετεγχειρητική παρακολούθηση. 
Το AcuTarget HD™ παρέχει µοναδικές και 
αξιόπιστες διαγνωστικές πληροφορίες µε 
υψηλή επαναληψιµότητα για κάθε ασθενή:
✔ καταγραφή εκτιµώµενης όρασης του 
 ασθενή µε βάση την 1η αντανάκλαση 
 Purkinje, τα όρια και το κέντρο της κόρης,
✔ εντοπισµός του ακριβούς σηµείου 
 ένθεσης σε σχέση µε την 1η Purkinje 
 αντανάκλαση,
✔ ειδικά εξελιγµένη, από την Acufocus, αναφορά 
 µέτρησης της τοποθέτησης του ενθέµατος 
 KAMRA,
✔ βοηθητικές διαγνωστικές πληροφορίες 
 (π.χ. έλεγχος δακρυικής στοιβάδας) 
 για τη σωστή διαχείριση της φροντίδας 
 του ασθενούς.

ACUTARGET HD™
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VX120 & VX220
Ο κατασκευαστικός οίκος LUNEAU 
VISIONIX για ακόµη µία φορά 
βρίσκεται ένα βήµα µπροστά από 
τον ανταγωνισµό παρουσιάζοντας 
τις δύο νέες διαγνωστικές πλατφόρµες, 
τα VX120 & VX220.

Το VX120 είναι η καινοτόµος συσκευή, που 
για πρώτη φορά συνδυάζει πολλαπλές και 
σύγχρονες διαγνωστικές µετρήσεις, µέσω 
µιας αναλυτικής και πλήρως αυτοµατοποιηµένης 
εξέτασης του ασθενή. Το VX120 εκτελεί µε 
εξαιρετική ακρίβεια και επαναληψιµότητα:

✔ ∆ιαθλασιµετρία
✔ Κερατοµετρία
✔ Αµπεροµετρία
✔ Τοπογραφία πρόσθιας επιφάνειας 
 κερατοειδούς
✔ Κοροµετρία
✔ Τονοµέτρηση αέρος
✔ Παχυµετρία (µε τεχνολογία Scheimpflug)
 
Όλες οι µετρήσεις εκτελούνται αυτόµατα 
µε τη χρήση του ενσωµατωµένου 
Eye Tracker που διαθέτει η συσκευή, 
ο οποίος εκτελεί: 
✔ Αυτόµατη ανεύρεση του οφθαλµού 
✔ Αυτόµατη ευθυγράµµιση 
 στους τρείς 
 άξονες

✔ Αυτόµατη εστίαση 
✔ Αυτόµατη εκτέλεση µετρήσεων
✔ Αυτόµατη εναλλαγή µεταξύ µατιών 
 
Η ενσωµατωµένη τοπογραφία πρόσθιας 
επιφάνειας κερατοειδούς υψηλής ανάλυσης, 
100.000 σηµείων, διαθέτει ειδικό λογισµικό 
για την απεικόνιση  χαρτών Αξονικών, 
Υψοµετρικών, Καµπυλοµετρικών, Μετώπου 
Κύµατος, κ.τ.λ..

Επίσης, ανιχνεύει και απεικονίζει αυτόµατα 
την ποσοστιαία πιθανότητα κερατόκωνου, 
προσοµοιώνει την όραση του ασθενή µετά τη 
διόρθωση υψηλής ή / και χαµηλής στάθµης 
εκτροπών, διαθέτει απεικόνιση PSF (Point 
Spread Function), ειδικό λογισµικό 
προσαρµογής φακών επαφής και πλήθος 
επιπλέον λειτουργιών.
Η χρήση της κάµερας Scheimpflug και της 
Placido τοπογραφίας, επιτρέπει το 
συνδυασµό σηµαντικών ανατοµικών 
πληροφοριών του  κερατοειδή και του 
πρόσθιου θαλάµου.

Προσφέρει µέγιστη ακρίβεια 
καµπυλοµετρίας και παχυµετρίας
Πλήρως αυτοµατοποιηµένη διαδικασία 
τονοµέτρησης χωρίς επαφή µε ήπια χρήση 
αέρα για να µην ενοχλείται ο ασθενής.
Ακρίβεια στη µέτρηση και προσαρµογή 
της ενδοφθάλµιας πίεσης µε τη χρήση 
της παχυµετρίας.

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΙΑ SHACK HARTMANN
Το VX120 διαθέτει αισθητήρα Shack-
Hartmann 1500 σηµείων και µε τη µέθοδο 
 Wavefront πραγµατοποιεί υψηλής ακρίβειας
 διαθλασιµετρία και αναλυτικό υπολογισµό 
ων ολικών οφθαλµικών εκτροπών..
 
To VX220 αποτελεί µια πιο “ελαφριά & 
οικονοµική” έκδοση, συνδυάζοντας τους 
αυτοµατισµούς του VX120 για εκτέλεση µόνο:

✔ Τοπογραφίας Κερατοειδούς

✔ Αεροτονοµέτρησης

✔ Παχυµετρίας (µε τεχνολογία 
 Scheimpflug).

Η System Vision σας προσκαλεί
στον ανανεωµένο εκθεσιακό της χώρο. 

Εδώ, µπορείτε να δείτε και να 
χρησιµοποιήσετε τον οφθαλµολογικό 

εξοπλισµό µας. Επίσης, να ενηµερωθείτε 
για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

αναβαθµισµένες υπηρεσίες µας
στον τοµέα της οφθαλµολογίας και 
της ιατρικής απεικόνισης και την

µετά την πώληση υποστήριξή µας. 

Η System Vision σας προσφέρει 
εναλλακτικά πακέτα τεχνικής 
υποστήριξης και εφαρµογών. 

Οι εξατοµικευµένες λύσεις προϊόντων 
και υπηρεσιών υποστήριξης αποτελούν 
µια νέα και πρωτοποριακή πρόταση

για τον τοµέα της οφθαλµολογίας!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, 
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε
το τµήµα υποστήριξης πελατών.

®

Next to you...



CX-1CF-1CR-2 &
CR-2 Plus
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Επισκεφτείτε την ενηµερωµένη ιστοσελίδα µας και  δείτε 
τα προϊόντα και τις ολοκληρωµένες υπηρεσίες που προσφέρουµε www.                                   .gr
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Επέκταση της συνεργασίας µας µε τον οίκο Canon
H System Vision επεκτείνει τη συνεργασία της µε τον ιαπωνικό οίκο Canon, αναλαµβάνοντας αποκλειστικά

όλη τη γκάµα του τοµέα φροντίδας των µατιών. 
Η Canon διαθέτει ένα ευρύ φάσµα διαγνωστικών συσκευών, που εκτείνεται από ψηφιακά συστήµατα αιχµής για την απεικόνιση 

και τοµογραφία του αµφιβληστροειδή έως την αυτοµατοποιηµένη διαθλασιµετρία, αεροτονοµέτρηση, παχυµετρία, κ.ά.

Ψηφιακή Φωτογράφηση Βυθού
Τρία µοντέλα νέας γενιάς εξαιρετικά κοµψά, µε απεικόνιση υψηλής ανάλυσης στα 18 Megapixel και 
χαµηλή ένταση φλας.
CR-2 45O Μη µυδριατική κάµερα βυθού µε διπλό ζουµ και στερεοσκοπική λήψη.
CR-2 Plus AF 45O Μη µυδριατική κάµερα βυθού µε αυτοφθορισµό. ∆ιαθέτει αυτόµατη εστίαση και 
λήψη εικόνας. 
CF-1 50O Μυδιατρική κάµερα βυθού µε φλουροαγγειογραφία. 
CX-1 Ένα υβριδικό µοντέλο, που συνδυάζει µυδριατική (50o) και µη µυδριατική (45o) κάµερα, 
στερεοσκοπική λήψη, αυτόµατη εστίαση και λήψη εικόνας.

Φασµατικός
Τοµογράφος 

Οπτικής Συµφωνίας

Αυτόµατος 
διαγνωστικός 
εξοπλισµός
ΤΧ-20P 
Αυτόµατο Παχύµετρο Αεροτονόµετρο

ΤΧ-20
Αυτόµατο Αεροτονόµετρο 

RK-F2 
Αυτόµατο ∆ιαθλασίµετρο 
Κερατόµετρο

OCT – HS100  Πλήρως αυτόµατη µέτρηση 
σε περίπου 2’’ µε χρήση SLO, αναγνώριση 
10 στοιβάδων, 3µm αξονική οπτική 
ανάλυση, 70.000 A scan/sec, επανεξέταση 
µε χρήση του SLO, ανάλυση προσθίου, 
λειτουργία χοριοειδούς και υαλώδους 
και πλήθος
άλλων 
λειτουργιών.

ΤΧ-20 &
ΤΧ-20 Plus

RK-F2


