
Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Eye Day Clinic προσφάτως 
εξόπλισε το χειρουργικό της τμήμα με την πλατφόρμα 
διαθλαστικής χειρουργικής Schwind Amaris 1050RS. Η κορυφαία 
πλατφόρμα excimer laser «ανυψώθηκε» στον έκτο όροφο του 
κτιρίου και τοποθετήθηκε επιτυχημένα στην αίθουσα 
διαθλαστικής χειρουργικής του κέντρου.

Το ιατρικό προσωπικό έχει πλέον στα χέρια του το απόλυτο 
εργαλείο για την εκτέλεση επεμβάσεων διόρθωσης μυωπίας, 
υπερμετρωπίας και αστιγματισμού με τις μεθόδους LASIK, PRK και 
την καινοτόμο TransPRK. Η κορυφαία συχνότητα λειτουργίας 
1050Hz με ταχύτητα εξάχνωσης μόλις 1.3 δευτερόλεπτα ανά 
βαθμό μυωπίας σε συνδυασμό με τον εξελιγμένο αισθητήρα 
Eye-tracker που προσφέρει έλεγχο 7 διαστάσεων, εγγυάται 
αυξημένη επιτυχία στις επεμβάσεις. Οι καινοτόμες τεχνολογίες 
AFLA, SmartPulse και SmartSurf εξασφαλίζουν κυμαινόμενη ροή 
έντασης ενέργειας κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σταθερό 
προφίλ της δέσμης και εξαπλωμένη γεωμετρική κατανομή των 
παλμών, για την ελάχιστη θερμική καταπόνηση του κερατοειδή 
και τη βέλτιστη δημιουργία μιας ομαλής επιφάνειας κερατοειδή 
μετά την επέμβαση.

Η πλατφόρμα, πλέον των επεμβατικών της δυνατοτήτων, 
εξοπλίστηκε με τη συσκευή διασύνδεσης κολλαγόνου CXL-365 
Vario Cross-Linking UV. Η συσκευή εγκαταστάθηκε και συνδέθηκε 

στο Amaris με σκοπό την εύκολη χρήση του, για τη θεραπεία του 
κερατόκωνου και της κερατεκτασίας. Η συσκευή εκπέμπει 
υπεριώδη ακτινοβολία πλήρους ελεγχόμενης ενέργειας και 
χρόνου ακτινοβόλησης του κερατοειδή για την ενδυνάμωση των 
δεσμών κολλαγόνου.

Το excimer laser συνοδεύει το εξεταστικό σύστημα Schwind 
Peramis. Το Peramis συνδυάζει εξετάσεις wavefront 
αμπερομετρίας και τοπογραφίας Placido. Έτσι μπορεί να έχει τη 
συνεισφορά, τόσο της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή όσο 
και του κρυσταλλοειδή φακού, στην όραση του ασθενή. Μπορεί 
να υπολογίσει τις ξεχωριστές συνιστάμενες Zernike, να 
προσομοιώσει την όραση του ασθενή καθώς και το αποτέλεσμα 
μετά την επέμβαση. Μέσα από το εύχρηστο λογισμικό, το ιατρικό 
προσωπικό μπορεί εύκολα και γρήγορα να σχεδιάσει 
εξατομικευμένα κάθε επέμβαση για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. 
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Schwind Amaris 1050RS: µε την κορυφαία πλατφόρµα
διαθλαστικής χειρουργικής εξοπλίστηκε η Eye Day Clinic 
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Ευχαριστούμε θερμά την Eye Day Clinic,
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και

τον οφθαλμίατρο κύριο Χρονόπουλο Γεώργιο
για την εμπιστοσύνη τους 

στις σύγχρονες τεχνολογίες της System Vision 
και τους ευχόμαστε καλές θεραπείες!
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Schwind Peramis: το κορυφαίο διαγνωστικό εργαλείο

Το κορυφαίο διαγνωστικό εργαλείο 2 σε 1: τοπογραφία και 
δεδομένα μετώπου κύματος του κερατοειδή και ολόκληρου του  
οφθαλμού σε μία μόνο εξέταση!

Το Schwind Peramis προσφέρει μια ακριβή μέτρηση των οπτικών 
ιδιοτήτων του κερατοειδή και ολόκληρου του οφθαλμού εύκολα, 
γρήγορα και αξιόπιστα με το πάτημα ενός κουμπιού σε μόλις λίγα 
δευτερόλεπτα.

Η καινοτόμος συσκευή συνδυάζει μια τεχνολογία τοπογραφίας 
υψηλής ανάλυσης και ένα εξελιγμένο μετρητή εκτροπών μετώπου 
κύματος ο οποίος, με τον μοναδικό πυραμιδοειδή αισθητήρα του, 
εντοπίζει με ιδιαίτερη ακρίβεια τις εκτροπές του οφθαλμικού 
μετώπου κύματος. Τα δεδομένα από τον κερατοειδή χιτώνα και 
ολόκληρο τον οφθαλμό μπορούν να καταγραφούν, να συγκριθούν και 
να εντοπιστούν ακριβώς οι εκτροπές. Αυτές μπορούν να ανιχνευτούν 
αν προέρχονται από τον κερατοειδή ή από το εσωτερικό του 
οφθαλμού και εν συνεχεία να μελετηθεί ο τρόπος διόρθωσής τους.

Η κάθε μέτρηση αποτελείται από 45.000 σημεία μέτρησης μετώπου 
κύματος και 5.632 σημεία μέτρησης τοπογραφίας από τον Placido το
πογράφο. Η σύνθεσή τους επιτυγχάνει εξαιρετική ανάλυση των       
οπτικών παραμέτρων και οι εκτροπές του κερατοειδή και του         
οφθαλμού μπορούν να αποτυπωθούν με ιδιαίτερη ακρίβεια.

Ο μετρητής εκτροπών μετώπου κύματος λαμβάνει έως και 33 
εικόνες ανά δευτερόλεπτο σε μία διαδικασία ανέπαφης μέτρησης. 
Αυτό επιτρέπει την καταγραφή και απεικόνιση των διαθλαστικών 
αλλαγών, όσο ο ασθενής προσηλώνει.

Ο τοπογράφος τύπου Placido λαμβάνει την τοπογραφία της 
πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. 
Αυτή η πληροφορία συνδυάζεται με αυτήν του μετρητή μετώπου 

κύματος για τη συνολική απεικόνιση των οπτικών ιδιοτήτων του 
οφθαλμού.

Χάρη στην ενσωμάτωση των δύο διαγνωστικών εργαλείων σε μία 
συσκευή, τα δεδομένα του κερατοειδή και του οφθαλμικού 
μετώπου κύματος για ολόκληρο τον οφθαλμό επιτυγχάνεται 
γρήγορη συλλογή, σύγκριση και ανάλυση. 

Το Schwind Peramis προσφέρει τοπογραφικούς χάρτες, χάρτες 
μετώπου κύματος και προσομοιώσεις για πιο λεπτομερή ανάλυση. 
Επιπλέον τα μέτωπα κύματος αναλύονται λεπτομερώς σε 
συνιστώσες Zernike προκειμένου να μελετηθεί τυχόν αλλαγή τους.

Αυτό διευκολύνει τον οφθαλμίατρο να αποφασίσει ποια μέθοδος 
θεραπείας ή διαθλαστικής επέμβασης είναι η καταλληλότερη για 
τον κάθε ασθενή, προσφέροντας λεπτομερείς αναλύσεις και 
προσομοιώσεις της ποιότητας της όρασης.

Επιπλέον, η συσκευή προσφέρει έλεγχο κερατόκωνου και 
κερατεκτασίας για την λεπτομερή μελέτη και τον κατάλληλο 
σχεδιασμό θεραπευτικών επεμβάσεων.

Μία επιπλέον ενσωματωμένη λειτουργία καταγράφει τη διάμετρο 
της κόρης δυναμικά ή στατικά ανάλογα με τις καθορισμένες 
συνθήκες φωτισμού. Τα ακριβή δεδομένα σχετικά με το κέντρο και 
τη διάμετρο της κόρης είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των περισσότερων διαθλαστικών θεραπειών.
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Το επόμενο βήμα είναι το νέο εξελιγμένο λογισμικό, που 
σχεδιάστηκε για να κάνει την OCT τομογραφία ακόμη πιο καθαρή, 
εύκολη και γρήγορη. 

➤ Αλγόριθμος μείωσης θορύβου: Με το νέο AI Denoise, το 
λογισμικό του REVO χρησιμοποιεί έναν εξελιγμένο αλγόριθμο 
τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ομαλοποιεί όλα τα σημεία της 
τομογραφίας με τα γειτονικά της. Το αποτέλεσμα είναι 
κρυστάλλινες τομογραφίες, με ευδιάκριτες λεπτομέρειες. 

➤ Σάρωση πλήρους εύρους και βάθους: Με τη δυνατότητα Full 
Range, το βάθος σάρωσης αυξήθηκε στα 6mm τόσο στο οπίσθιο 
όσο και στο πρόσθιο τμήμα, ενώ το εύρος σάρωσης  αυξήθηκε 
στα 15mm για το οπίσθιο τμήμα και στα 18mm για το πρόσθιο 
τμήμα. Τώρα με μία μόλις λήψη οπίσθιου τμήματος μπορείτε να 
απεικονίσετε τον αμφιβληστροειδή, τον χοριοειδή και το 

οπίσθιο υαλοειδές μέχρι την άκρα περιφέρεια, ενώ με μία λήψη 
προσθίου τμήματος μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον πρόσθιο 
θάλαμο ή τον κρυσταλλοειδή φακό. 

➤ Υπολογισμός ενδοφακών: Η ενότητα λογισμικού OCT 
Βιομετρίας για όλες τις συσκευές REVO επεκτείνεται με τη 
βιβλιοθήκη ενδοφακών και τις φόρμουλες υπολογισμού 
δύναμης ενδοφακών Hoffer Q, Holladay I, Haigis, Theoretical T και 
Regression II. Με την προσθήκη κερατομετρικών μετρήσεων 
είτε απευθείας από την ενότητα λογισμικού OCT Τοπογραφίας 
του REVO ή χειροκίνητα από άλλη συσκευή, το REVO γίνεται μια 
συσκευή βιομετρίας με πλήρη και αυτόνομη λειτουργικότητα 
για την προετοιμασία επέμβασης καταρράκτη. 

Η επανάσταση REVO συνεχίζεται
στον τοµέα της φασµατικής τοµογραφίας

∆ρ. Τσόγκας | Ηγουμενίτσα ∆ρ. Κώτση | Φιλλιπιάδα ∆ρ. Γαβαλά | Νοσοκομείο Κώ

∆ρ. Βασάκος | Θεσσαλονίκη ∆ρ. Κρητικάκος | Σπάρτη ∆ρ. Μόσιαλος | Αθήνα
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Εξεταστική μονάδα Meccanottica Mazza Edge δύο οργάνων 
με ηλεκτροκίνητη ανύψωση έδρας και πολυθρόνας και βραχίονα 
φοροπτέρου.

Σχισμοειδή λυχνία Takagi 700GL με εξελιγμένη πηγή 
φωτισμού LED, κρυστάλλινα οπτικά και εργονομικό σχεδιασμό 

χωρίς εμφανή καλώδια και ενσωματωμένους φωτιζόμενους 
ροοστάτες ελέγχου του φωτισμού.

Απεικονιστικό σύστημα High Definition κατασκευασμένο 
στην Ελλάδα από τη System Vision.

Εξεταστική πλατφόρμα Visionix:
➤ Αυτόματο διαθλασίμετρο κερατόμετρο VX90 με δυνατότητα 

συνεχούς fogging του στόχου, οπίσθιο φωτισμό για απεικόνιση 
θολεροτήτων και δυνατότητα μέτρησης ψευδοφακικών ασθενών.

➤ Αυτόματο φακόμετρο VX36 με δυνατότητα μέτρησης 
μονοεστιακών και πολυεστιακών φακών, μέτρηση διακορικής 
απόστασης και εύρεση κέντρων φακών καθώς και μέτρηση 
απορρόφησης ιώδους και υπεριώδους ακτινοβολίας.

➤ Οθόνη προβολής οπτοτύπων VX22 διαμέτρου 24 ιντσών, με όλα 
τα διαδεδομένα τεστ οπτικής οξύτητας, προσήλωσης 
βλέμματος και εξέταση ευαισθησίας αντίθεσης.

➤ Αυτόματο φορόπτερο VX65 με απομακρυσμένο έλεγχο μέσω 
tablet, το οποίο ελέγχει και το οπτότυπο. Επιπλέον 
συγκεντρώνει τις μετρήσεις του διαθλασιμέτρου και του 
φακομέτρου για να συμπληρώσει την εξέταση του γιατρού.

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κάμπο για την εμπιστοσύνη 
του στη System Vision και του ευχόμαστε καλές διαγνώσεις.

Το νεοσύστατο οφθαλµιατρείο του κυρίου Κάµπου Χρυσόστοµου στην Κοµοτηνή
εξοπλίστηκε πρόσφατα µε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµό από τη System Vision.

Εξεταστική μονάδα Medinstrus Delta QP δύο οργάνων με 
ηλεκτροκίνητη ανύψωση έδρας, πολυθρόνας και βραχίονα φοροπτέρου.

Σχισμοειδή λυχνία Takagi 700GL με εξελιγμένη πηγή φωτισμού 
LED και απεικονιστικό σύστημα High Definition κατασκευής System 
Vision.

Εξεταστική πλατφόρμα Visionix που περιλαμβάνει:
➤ Αυτόματο διαθλασίμετρο κερατόμετρο VX90 
➤ Αυτόματο φακόμετρο VX36 
➤ Οθόνη προβολής οπτοτύπων VX22 
➤ Αυτόματο φορόπτερο VX65 

Πλατφόρμα εξέτασης λειτουργικής όρασης:
➤ Τον καινοτόμο φασματικό τομογράφο REVO NX130 με ταχύτητα 

σάρωσης 130.000 A-scans/sec για λήψη τομογραφίας κάτω από 2.3 
δευτερόλεπτα και εξελιγμένο λογισμικό μη επεμβατικής 
αγγειογραφίας.

➤ Αυτόματη οπτική περιμετρία PTS 925W για εξέταση οπτικών 
πεδίων και εκτύπωση κατά HFA, εξελιγμένο λογισμικό που 
προσαρμόζεται στην απόκριση του ασθενή και δυνατότητα 
ενοποιημένης απεικόνισης των αποτελεσμάτων του οπτικού 
πεδίου με την εξέταση τομογραφίας.

Ευχαριστούμε θερμά τον οφθαλμίατρο κύριο Μόσιαλο 
Κωνσταντίνο για την εμπιστοσύνη του στη διαγνωστική 
τεχνολογία της System Vision και ευχόμαστε καλές διαγνώσεις.

Το νεοσύστατο οφθαλµιατρείο του κυρίου Μόσιαλου Κωσταντίνου στην Αθήνα
εξοπλίστηκε πρόσφατα µε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµό από τη System Vision.
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