
Το νεότερο μέλος της οικογένειας των Femtosecond Laser, το 
LDV Ζ8 της Ziemer εγκαταστάθηκε στο Αθηναϊκό ∆ιαθλαστικό 
Laser Αθηνών, που πρωτοστατεί πάντα στις τεχνολογικές 
εξελίξεις. Οι γιατροί της κλινικής είναι πλέον σε θέση να 
χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας τόσο σε 
επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής όσο και καταρράκτη. 

Οι ίδιοι οι γιατροί δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το LDV 
Ζ8 για τη γρήγορη διαδικασία της επέμβασης, 
την ακρίβεια και επαναληψιμότητα των 
αποτελεσμάτων, την ευχρηστία κατά 
τη διάρκεια της επέμβασης καθώς και 
για το μέγεθος και την ευελιξία της συσκευής 
ως προς την μετακίνηση ανάμεσα 
στις επεμβατικές αίθουσες του κέντρου.
Η νέα πλατφόρμα μπορεί να εκτελέσει:

➤ Z-LASIK: Την πλέον διαδεδομένη μέθοδο 
δημιουργίας κρημνού (flap) για επεμβάσεις 
διόρθωσης αμετρωπιών.

➤ Z-Cataract: Χρήση του Femtosecond Laser για 
καψουλόρηξη, διάτμηση καταρρακτικού φακού 
και διάνοιξη τομών στον κερατοειδή.

➤ Intrastromal pockets: Ειδικά σχεδιασμένες εσοχές στον 
κερατοειδή για ένθεση φακών.

➤ Tunnels: Για ένθεση ενδοκερατοειδικών δακτυλίων.

Η πλατφόρμα πέρα από την πληθώρα των επεμβατικών 
διαδικασιών που μπορεί να εκτελέσει διαθέτει και 
διεγχειρητικό OCT, με το οποίο μπορεί να ελεγχθεί το 
αποτέλεσμα της επέμβασης, ο πρόσθιος θάλαμος και η 
διάτμηση του φακού.

Το έμπειρο προσωπικό της System Vision ήταν παρόν τόσο 
στην εγκατάσταση όσο και στην κλινική υποστήριξη και 
καθοδήγηση για την επίδειξη και χρήση της συσκευής. 

Οι επεμβατικές διαδικασίες ξεκινούν να γράφονται σε 
καινούργια σελίδα με ακόμη υψηλότερες προδιαγραφές 
ασφαλείας και επιτυχίας.
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LDV Z8: Η πολυδιάστατη χειρουργική πλατφόρµα
Femtosecond Laser στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Laser Αθηνών

Ευχαριστούμε θερμά το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό του 
Αθηναϊκού ∆ιαθλαστικού Laser Αθηνών 
και τους ευχόμαστε καλές επεμβάσεις.
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Το Optimis II της Quantel Medical είναι η απόλυτη επιλογή για 
ένα θεραπευτικό YAG Laser. Με διαρκή έρευνα από το 1993 
και εξέλιξη της οπτικής κοιλότητας, των οπτικών εστίασης 
και καθοδήγησης και του κρυστάλλου παραγωγής της 
ακτινοβολίας Laser, το Optimis II φέρει πολλαπλές 
καινούργιες καινοτομίες που κάνουν τη χρήση του εύκολη, 
ασφαλή και αποτελεσματική.

Η σχισμοειδής λυχνία φέρει συγκλίνοντα προσοφθάλμια 
και είναι σχεδιασμένη για παρατήρηση τόσο του 
προσθίου όσο και του οπισθίου τμήματος του οφθαλμού. 
Η συσκευή συνδυάζει εξελιγμένη τεχνολογία YAG 
κρυστάλλου, ισχυρή και αξιόπιστη απόδοση ενέργειας, 
σύστημα σκόπευσης διπλού σημείου και ρυθμιζόμενο 
οπίσθιο offset σε μία συμπαγή και εργονομική πλατφόρμα 
που ταιριάζει σε κάθε χώρο.

Η επέμβαση οπίσθιας καψουλοτομής γίνεται με ακρίβεια και 
ασφάλεια τόσο του περιφερικού περιφακίου όσο και του 
ενδοφακού. Η επέμβαση της
ιριδοτομής γίνεται με γρήγορο 
και ακριβή τρόπο στο οποίο 
συμβάλλει σημαντικά 
το σύστημα σκόπευσης 
διπλού σημείου.

Ενημερωθείτε για 
το Optimis II και δώστε 
στο ιατρείο σας μια ακόμη 
θεραπευτική διάσταση.

Optimis II YAG Laser

Ο συνδυασμός νέας γενιάς Laser είναι το Optimis Fusion της Quantel 
Medical. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα θεραπευτικού Laser διαθέτει 
εξελιγμένη οπτική κοιλότητα και κρύσταλλο YAG. Η τεχνολογία 
Q-Switch δίνει τη δυνατότητα στη συσκευή να παράγει δύο μήκη 
κύματος ακτινοβολίας κατ’ επιλογήν. Το 1064nm 
(υπέρυθρο) το οποίο χρησιμοποιείται για επεμβάσεις 
οπίσθιας καψουλόρηξης και ιριδοτομής και το 532nm 
(πράσινο) για την επέμβαση επιλεκτικής Laser 
τραμπεκουλοπλαστικής 
(SLT – Selective Laser 
Trabeculoplasty).

Λειτουργία YAG: Υψηλής 
απόδοσης φωτοδιάσπαση με 
εξαιρετική ακρίβεια χάρη στη 
σκόπευση διπλού σημείου. 
Χάρη σε αυτήν χρησιμοποιείται η 
ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια κι 
έτσι αποφεύγεται ο τραυματισμός των 
γύρω ιστών, του περιφακίου 
και του φακού.

Λειτουργία SLT: 
Η πράσινη 
θεραπευτική ακτινοβολία 
καθοδηγείται με τη βοήθεια ενός 
φακού στη γωνία του προσθίου θαλάμου με 
σκοπό τη διάνοιξη του δικτύου και την αύξηση της απορροής του 
υδατοειδούς υγρού, για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος.

Και οι δύο αναφερόμενες 
πλατφόρμες Optimis Fusion 
και Optimis II μπορούν να 
συνδυαστούν με τη συσκευή 
πράσινου θεραπευτικού 
Laser βυθού Vitra 2 της 
Quantel Medical και 
      να ολοκληρώσουν 
           τις επεμβατικές 
                        παροχές του 
                          ιατρείου σας.

Optimis Fusion YAG/SLT Laser 
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Nexy - Robotic Retinal Imaging System

Η νέα ρομποτική κάμερα βυθού 
Nexy της Luneau Visionix 
αλλάζει τα δεδομένα στον 
τρόπο λήψης φωτογραφιών 

βυθού για εσάς και τους 
ασθενείς σας.

Μη μυδριατική, έγχρωμη και πλήρως 
αυτόματη λήψη, με απομακρυσμένο 
ασύρματο χειρισμό μέσω tablet. 
∆ιαθέτει δυνατότητα λήψης 45ο 
με μία μόλις φωτογραφία και μπορεί 

να καλύψει έως και 90ο, 
με αυτόματο 
προγραμματισμό 
μωσαϊκού έως 
7 βημάτων και 
ανάλυση 14μm. 

Η αυτόματη λειτουργία της αποτελείται από ρομποτικές κινήσεις 
αυτόματης ευθυγράμμισης με τον οφθαλμό του ασθενή, εστίαση 
και λήψη της φωτογραφίας καθώς και συνέχιση της διαδικασίας 
σε περίπτωση αυτόματου μωσαϊκού. ∆ε χρειάζεται μεγάλη 
διαδικασία εκμάθησης χρήσης της συσκευής, ούτε και ταλαιπωρία 
του ασθενή καθώς το μόνο που απαιτείται είναι το πάτημα του 
πλήκτρου START.

Η καινοτόμος τεχνολογία της χρησιμοποιεί εξειδικευμένο 
σταυροειδές πολωτικό φίλτρο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 
λήψης λεπτομερών φωτογραφιών. Η  συσκευή έχει συμπαγές 
και μικρό μέγεθος.

Εύκολα και γρήγορα λαμβάνονται φωτογραφίες από ηλικιακή 
εκφύλιση ωχράς κηλίδας, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, 
γλαύκωμα και άλλες παθήσεις, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες, για 
παρουσίαση σε ασθενείς ή εκπαιδευόμενους.

Το εξελιγμένο λογισμικό της διαθέτει φίλτρα απεικόνισης 
αγγείων, χοριοειδούς, νευρικών ινών καθώς και ανέρυθρο. 
Μπορεί να παρακολουθήσει γλαυκωματικούς ασθενείς με 
αναλογία cup-to-disc στο οπτικό νεύρο. 

∆ιαθέτει διασύνδεση Wi-Fi και μπορεί να διαμοιράσει τα αρχεία σε 
δίκτυο DICOM standard. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες στο 
tablet, σε οθόνη υπολογιστή ή τηλεόραση, να τις στείλετε με 
email ή να τις εκτυπώσετε για το αρχείο των ασθενών σας. 

Το λογισμικό της Nexy είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλα προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR.

∆είτε το μέλλον με τη ρομποτική κάμερα βυθού Nexy 
από τη Luneau Visionix.
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Next to you: Ενημερωθείτε για τη μετά την πώληση υποστήριξη, τα νέα προϊόντα και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες μας.
Η System Vision σας προσφέρει εναλλακτικά πακέτα τεχνικής υποστήριξης και εφαρμογών. Οι εξατομικευμένες λύσεις προϊόντων 

και υπηρεσιών αποτελούν μια νέα και πρωτοποριακή πρόταση για τον τομέα της οφθαλμολογίας!

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

Το ολοκληρωμένο διαγνωστικό εργαλείο που μπορεί να υπάρχει 
σε ένα οφθαλμιατρείο είναι το VX120+ της Luneau Visionix. Μια 
συμπαγής, εργονομική και πολυχρηστική συσκευή η οποία, με 
απλό τρόπο και απολύτως αξιόπιστα προσφέρει:

➤ ∆ιαθλασιμετρία: Αξιόπιστη, αυτόματη μέτρηση σφαιρώματος, 
κυλίνδρου και άξονα

➤ Κερατομετρία: Μέτρηση κερατομετρικών στοιχείων
➤ Αμπερομετρία: Μέτρηση της οπτικής ισχύος του κερατοειδούς 

και του ολικού μετώπου κύματος του οφθαλμού και ανάλυση σε 
πολυώνυμα Zernike

➤ Τοπογραφία: Τύπου Placido για την τοπογραφική απεικόνιση της 
πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς

➤ Τομογραφία: Τύπου Scheimpflug για τη χαρτογράφηση της 
παχυμετρίας του κερατοειδούς καθώς και τη μέτρηση του 
βάθους του προσθίου θαλάμου

➤ Κορομετρία: Μέτρηση διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού σε 
διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

➤ Αεροτονομέτρηση: Χωρίς επαφή για τη μέτρηση της 
ενδοφθάλμιας πίεσης.

➤ Ανάλυση προσθίου θαλάμου
➤ Ανάλυση γλαυκώματος και καταρράκτη
➤ Αναλύσεις και προσομοιώσεις όρασης

Επιπλέον το VX120+ μπορεί να διαθέτει και ανάλυση δακρυϊκού 
φιλμ με τις εξετάσεις:

➤ Χρόνος διάσπασης δακρυϊκού φιλμ

➤ Μέτρηση δακρυϊκού μηνίσκου

➤ Απεικόνιση μεϊβομιανών αδένων με έγχρωμη κάμερα

Μια ολοκληρωμένη 
συσκευή διαθλαστικής 
ανάλυσης και ανάλυσης 
δακρυϊκής στιβάδας 
που φέρει 
την αξιόπιστη 
σφραγίδα της Visionix 
στην κλινική 
πρακτική σας.

VX120+  - Ολοκληρωµένη Διαγνωστική Πλατφόρµα 


