
Το ινστιτούτο κλινικής οφθαλμολογίας LaserVision.gr προχώρησε 
σε ανανέωση του εξοπλισμού του με εξελιγμένα οπτότυπα VX22 
και αυτόματα φορόπτερα VX65 της γαλλικής εταιρείας Visionix.
Η οθόνη προβολής οπτοτύπων VX22 είναι μια βαθμονομημένη και 
εξελιγμένη οθόνη 24 ιντσών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό 
υπολογιστή για την εξοικονόμηση χώρου. 
Μπορεί να προβάλει όλα τα καθιερωμένα οπτότυπα όπως 
γράμματα, αριθμούς, σχέδια, παιδικά σύμβολα, Letter E, Landolt C 
καθώς και εξειδικευμένα τεστ ελέγχου αστιγματισμού, 
στραβισμού, νυχτερινής όρασης, Amsler grid, Schrimer test κλπ.
Επιπλέον, μπορεί να εκτελέσει τεστ ευαισθησίας αντίθεσης 
(contrast sensitivity test) καθώς και έλεγχο αντίθεσης όλων των 
οπτοτύπων σε όλο το φάσμα των διαφορών αντίθεσης.

Το αυτόματο φορόπτερο VX65 είναι το απόλυτο εργαλείο 
εξέτασης της όρασης ενός ασθενή. ∆ιαθέτει μοντέρνο 
σχεδιασμό και βελτιωμένη κατασκευή για την αδιάκοπη 
λειτουργία του στους ρυθμούς της κλινικής. Είναι 
εξοπλισμένο με όλες τις δυνατότητες ελέγχου μακρινής 
και κοντινής όρασης και μπορεί να εκτελέσει κάθε 
επιθυμητή διάθλαση.
Ο έλεγχος του γίνεται απομακρυσμένα μέσω ενός 
ευέλικτου tablet, το οποίο μπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει 

και το οπτότυπο. Έτσι η εξέταση γίνεται ακόμη   
πιο εύκολη για τον γιατρό, καθώς δε χρειάζεται 

να παρακολουθεί το οπτότυπο για τον έλεγχο 
                        της ορθότητας της εξέτασης.

Επιπλέον το φορόπτερο μπορεί να δεχτεί μετρήσεις από 
διαθλασίμετρα και φακόμετρα της ίδιας εταιρείας, προκειμένου να 
βελτιστοποιήσει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία της εξέτασης.
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Το ινστιτούτο κλινικής οφθαλµολογίας LaserVision.gr
ανανέωσε τον εξοπλισµό του µε τα εξελιγµένα VX22 και VX65
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Ευχαριστούμε πολύ τον ∆ρ. Κανελλόπουλο Αναστάσιο,
καθηγητή οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης

και την επιστημονική ομάδα μονάδας ημερήσιας
νοσηλείας LaserVision.gr για την προτίμηση

και την εμπιστοσύνη στη System Vision 
και τους ευχόμαστε καλές διαγνώσεις.
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Οι πλατφόρµες υπερήχων της Quantel Medical προσφέρουν
κάθε εξεταστική δυνατότητα για µία µοναδική εµπειρία εξέτασης!

Compact Touch
Εργονομική, συμπαγής και ευέλικτη συσκευή που προσφέρει 
τρεις εξεταστικές λειτουργίες για το ιατρείο σας:

➤ A-scan Βιομετρία με ενσωματωμένη τεχνολογία ProBeam™. 
Το probe προβάλλει ομοαξονικά απέναντι από τον ασθενή 
έναν στόχο, ώστε να προσηλώνει το βλέμμα του και ο 
εξεταστής να βρίσκει εύκολα τον οπτικό άξονα για τη 
μέτρηση. Η συσκευή διαθέτει εύχρηστο λογισμικό 
υπολογισμού δύναμης ενδοφακού με όλες τις 
καθιερωμένες φόρμουλες.

➤ B-scan υπερηχητική απεικόνιση με probe 15MHz που 
προσφέρει ιδανική διείσδυση ώστε να μπορεί να 
απεικονιστεί με μεγάλη λεπτομέρεια ολόκληρος ο 
οφθαλμικός βολβός και να γίνει διάγνωση παθήσεων του 
οπίσθιου τμήματος εύκολα και γρήγορα.

➤ Παχυμετρία κερατοειδή, με δυνατότητα σχεδιασμού χάρτη 
παχυμετρίας, έλεγχο γλαυκώματος και μετρήσεις για 
διαθλαστική χειρουργική με ακρίβεια ± 5μm.

➤ Η συσκευή διαθέτει εύχρηστη οθόνη αφής και 
ενσωματωμένο Η/Υ ώστε να μπορούν να γίνουν οι 
μετρήσεις και οι υπολογισμοί άμεσα στη συσκευή. Επιπλέον, 
διαθέτει δυνατότητες συνδεσιμότητας WiFi, Lan, Bluetooth, 
USB και HDMI για σύνδεση με δίκτυα, οθόνες προβολής και 
εκτυπωτές για την ολοκληρωμένη παρουσίαση και 
επεξήγηση των εξετάσεων στους ασθενείς.

ABSolu™
Η απόλυτη πλατφόρμα υπερηχητικής εξέτασης και απεικόνισης με 
ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή All-In-One τελευταίας 
τεχνολογίας.
➤ ∆υνατότητα εξέτασης A-scan Βιομετρίας με ProBeam και 

τυποποιημένη λειτουργία A-scan κατά K. C. Ossoinig MD για 
απεικόνιση και μέτρηση όγκων.

➤ Καινοτόμος σχεδιασμός κεφαλής B-scan 5 δακτυλίων εκπομπής 
υπερήχων και λειτουργία στα 20MHz, που προσφέρει μοναδική 
ευκρίνεια λεπτομερής απεικόνισης ολόκληρου του οφθαλμικού βολβού.

➤ Επιπλέον, η συσκευή μπορεί να δεχτεί εξειδικευμένη κεφαλή UBM 
για λεπτομερή υπερηχητική βιομικροσκοπία των δομών του 
προσθίου τμήματος του οφθαλμού, η οποία διαθέτει νέα 
επεξεργασία του υπερηχητικού σήματος και γραμμική κίνηση του 
μετατροπέα υπερήχων για αυξημένη διείσδυση, υψηλή ανάλυση και 
βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.

➤ Η συσκευή διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα 
ενσωμάτωσης όλων των κεφαλών (probes) στην κεντρική μονάδα.

➤ Οι ολοκληρωμένες επιλογές 
διασύνδεσης μέσω WiFi, Lan, 
Bluetooth, HDMI και USB 
καθώς και η δυνατότητα 
διασύνδεσης με λογισμικό 
DICOM κάνουν τη συσκευή 
μια ολοκληρωμένη 
εξεταστική πλατφόρμα 
υπερήχων για κάθε κλινική 
εφαρμογή.
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Ο επιτυχημένος σχεδιασμός του REVO FC πλέον ενσωματώνεται σε 
όλες τις συσκευές. Τα REVO 60, 80, FC και NX130 έχουν την ίδια 
εξωτερική εμφάνιση και τον ίδιο εσωτερικό τεχνολογικό σχεδιασμό:
➤ ∆εν απαιτείται προσθήκη πρόσθιου προσαρμογέα! Ο πρόσθιος 

προσαρμογέας είναι ενσωματωμένος στον τομογράφο και τοποθε- 
τείται αυτόματα χωρίς καμία απαιτούμενη επιλογή του χρήστη.

➤ Ευρύτερη πρόσθια σάρωση 18mm.
➤ Ευρύτερη οπίσθια σάρωση 15mm.
➤ Επιλογές ευρύτερης σάρωσης σε όλα τα προγράμματα και 

εξετάσεις.
➤ Βελτιωμένη απεικόνιση φασματικής τομογραφίας.
➤ Επιπλέον, με τον ανανεωμένο τεχνολογικό σχεδιασμό το REVO FC 

αναβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο με τη δυνατότητα προσθήκης 
του λογισμικού της OCT Τοπογραφίας, ώστε να διαθέτει το πλήρες 
εξεταστικό λογισμικό που έχει η γενιά REVO. 

➤ Καινοτόμος νέα τεχνολογία προστίθεται στο REVO FC, το 
AccuTrack, που προσφέρει παρακολούθηση του οφθαλμού και 

άμεση επανεξέταση, τη στιγμή της εξέτασης. Η εξελιγμένη αυτή 
λειτουργία κάνει χρήση της κάμερας υψηλής ευκρίνειας για την 
παρακολούθηση της βλεμματικής θέσης σε πραγματικό χρόνο.

➤ Νέα λειτουργία λήψης φωτογραφίας εξωτερικής επιφάνειας του 
οφθαλμού. Τώρα μπορούν να απεικονιστούν τα βλέφαρα, ο 
κερατοειδής και ο σκληρός χιτώνας σε έγχρωμη φωτογραφία με 
ανάλυση 12,3  MegaPixel.

Η ενιαία εξωτερική εμφάνιση και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά 
εξυπηρετούν ακόμη περισσότερο την αναβάθμιση του λογισμικού του 
REVO και τις λειτουργίες:
➤ Λογισμικού αποθορυβοποίησης – AI Denoise
➤ Αυξημένου βάθους σάρωση – Full Range
➤ Αυτόματης ρύθμισης φλας – Auto Flash

Η εξελιγμένη γενιά φασματικών τομογράφων είναι εδώ για να την 
δείτε, να την δοκιμάσετε και να την εισάγετε στην κλινική εφαρμογή 
των υπηρεσιών σας.

Η επανάσταση του REVO συνεχίζεται
µε νέο βελτιωµένο κοινό σχεδιασµό για όλες τις συσκευές

∆ρ. Καραλής | Αγ. Νικόλαος ∆ρ. Αντωνίου | Πάφος ∆ρ. Παπάζογλου | Ηλιούπολη

∆ρ. Φλουρέντζου | Λεμεσός ∆ρ. Μαλάμος | Ιωάννινα ∆ρ. Νεαμονίτης | Χίος
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Meccanottica Mazza EDGE Μοντέρνου σχεδιασμού εξεταστική 
μονάδα δύο οργάνων υψηλής ποιότητας κατασκευής.

Takagi 700GL Σχισμοειδής λυχνία με κρυστάλλινα οπτικά 
ιαπωνικής κατασκευής, με ψυχρό φωτισμό τεχνολογίας LED και 
εργονομικό σχεδιασμό χωρίς εμφανή καλώδια.

Πλατφόρμα διαθλαστικής εξέτασης Visionix:

➤ VX36 - Φακόμετρο με αυτόματη λειτουργία 
μέτρησης απλών και πολυεστιακών φακών και 
μέτρηση απορρόφησης φίλτρων UV.

➤ VX22 - Ψηφιακή οθόνη οπτοτύπων 24” με 
ολοκληρωμένη συλλογή οπτομετρικών τεστ, 
εργονομική λειτουργία και μέσω tablet. 

➤ VX65 - Κορυφαίας ποιότητας ψηφιακό 
φορόπτερο με ασύρματο χειρισμό μέσω tablet 
και δυνατότητα ασύρματης συλλογής δεδομένων 
από το φακόμετρο.

➤ VX BOX - Ολοκληρωμένη διασύνδεση των διαγνωστικών συσκευών.

➤ PTS 2000 Το νέο οπτικό πεδίο με πλήρη σειρά τεχνικών 
εξέτασης στατικής και κινητικής περιμετρίας.

Το νεοσύστατο οφθαλµιατρείο της κυρίας Καλουδά Πελαγίας στη Ξάνθη,
εξοπλίστηκε πλήρως από τη System Vision µε την τελευταία λέξη

της τεχνολογίας στον οφθαλµολογικό εξοπλισµό!
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Ευχαριστούμε θερμά την οφθαλμίατρο κυρία Καλουδά 
για την εμπιστοσύνη της στη System Vision 

και της ευχόμαστε καλές διαγνώσεις!

Next to you...

Η System Vision διαδραματίζει 26 χρόνια ανοδικής πορείας στον οφθαλμολογικό και απεικονιστικό εξοπλισμό,
διαθέτοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον τομέα της οφθαλμολογίας και της ιατρικής απεικόνισης.

Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε εναλλακτικά πακέτα τεχνικής υποστήριξης και εφαρμογών
με νέες πρωτοποριακές προτάσεις για τον τομέα της οφθαλμολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.


