
LENSTAR LS 900
Покращуючи результати

Традиції та інновації - З 1858, далекогляде мислення та цікаві
технології вели нас до розробки інноваційних продуктів високої 
надійності: передбачали тенденції до поліпшення якості життя.
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LENSTAR  
Видатні результати оптичних 
вимірювань

Хоча запровадження оптичної біометрії зробили революцію в хірургії 

катаракти в кінці 1990 року, Haag-Streit сьогодні пише останню главу в 

історії біометрії з його Lenstar LS 900.

Lenstar забезпечує високу точність лазерних оптичних 

вимірювань для кожного відділу ока - від рогівки до сітківки - і є 

першим оптичним біометром на ринку, який може виміряти товщину 

кришталика. Завдяки вбудованій формули Olsen1, одни з останніх 

покоління багатовимірні методи розрахунку ІОЛ, Lenstar надає 

користувачеві найкраще пророкування ІОЛ. 

Двохзонна кератометрія, з 32 місцями вимірювання або 

вимірювання топографії з додатковим Т-конусом, забезпечує надійні і 

точні вимірювання, які необхідні для планування складних торичних 

ІОЛ 2,3. Lenstar LS 900 пропонує оптимальну платформу для чудового 

планування рефракційних результатів в хірургії катаракти, і зараз, і в 

майбутньому.



Виміряна товщина лінзи  – 
поліпшення рефракційних 
результатів4

Завдяки вбудованої  формули Olsen(1) для 
розрахунку ІОЛ та унікальні вимірювання Lenstar, 
точний прогноз положення ІОЛ надається для 
кожного типу очей. Для поліпшення рефракційних 
результатів, Lenstar є оптимальним вибором.

Ідеальні K значення – 
найкращі торичні результати

Особливостями LENSTAR є не тільки двохзонна 

кератометрія  або топографія з Т-Cone для точного 

визначення астигматизму та вимірювальної вісі2,3, а 

і вбудований розраховувач торичних ІОЛ для 

планування складних операцій.

Швидко та надійно для пост-
рефракційних випадків.

Методика розрахунку ІОЛ по Шаммасу і Маскету 
можуть бути використані для пост-рефракційних 
пацієнтів навіть без наявності історії хвороби 5,6.
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LENSTAR - це найкращий 
вибір для торичної ІОЛ та  
ІОЛ з преміум сигментом.

» LENSTAR надзвичайно простий у використанні  одночасно всіх 

можливих засобів розрахунку ІОЛ power, які забезпечують 

виключно точне значення осьової довжини, глибини передньої 

камери і товщини кришталика при оптичній біометрії. Водночас, 

його функція двохзонної автокератометрії є точною і відповідно 

рівномірною. LENSTAR є найкращим вибором для хірургів, які 

переходять на використання торичних та інших ІОЛ з преміум 

сигментом, і для яких високоточні результати мають вирішальне 

значення для успіху.  «  

Уоррен Е.  Х ілл,  MD, FACS 
ME SA,  Ар ізона,  США



QUICK AND RELIAbLE ALSO IN POST-REFRACTIvE CASES

LENS THICKNESS MATTERS

DUAL zONE KERATOMETRy OR T-CONE TOPOGRAPHy

ПИТАННЯ ТОВЩИНИ КРИШТАЛИКА

Вдосконалюйте рефракціні результати з 
виміряною товщиною кришталика.

Точне вимірювання всього ока - від рогівки до сітківки - є ключем до 

досягнення оптимальної точності розрахунку ІОЛ в хірургії.

LENSTAR є першим оптичним когерентним біометром, який забезпечує 

хірурга всіма необхідними вимірюваннями для отримання переваг 

найсучасніших методів розрахунку ІОЛ, таких як формули Holladay2 і 

Olsen1, тепер вбудовані в LENSTAR. Крім того, він готовий 

задовольнити ваші вимоги для майбутніх багатопараметричних 

формул.

Вимірювання LENSTAR включають центральну товщини рогівки, 

глибину передньої камери, товщина кришталика, осьову довжину, 

кератометрію, лімбальну відстань і діаметр зіниці.

ДВОХЗОННА КЕРАТОМЕТРІЯ АБО T-CONE ТОПОГРАФІЯ 

Точні вимірювання і інтуітивне 
планування - кращі торичні результати.
Унікальна двохзонна кератометрія LENSTAR забезпечує вимірювання осі і 
астигматизму, що еквівалентно “золотому стандарту” ручної кератометрії 
2,3, рекомендованого для торичних ІО виробниками.
Схема з 32 близько розташованими точками вимірювання покращує 
точність, разом з цим передає більше даних і зводить до мінімуму 
необхідність інтерполяції даних програмного забезпечення.

За замовленням, LENSTAR може бути оснащений топографічним 

додатком Т-Cone. Ця функція дозволяє не тільки вимірювання вісі і 

астигматизму, але й пропонує повну топографічну карту центральної 

оптичної зони (6 мм). На додаток до топографії, програмне забезпечення 

EyeSuite ІОЛ також тепер має платформу лоя планування ІОЛ, яка 

включена до T-Cone.

ШВИДКИЙ І ТАКИЙ ЖЕ НАДІЙНИЙ У ПОСТ-РЕФРАКЦІЙНИХ ВИПАДКАХ

Швидкість, точність і всеосяжність для 
кращих рефракційних результатів.
Процес вимірювання LENSTAR швидкий і оптимізований для забезпечення 

максимального комфорту пацієнта - користувачі отримують п’ять 

сканувань обох очей протягом трьох хвилин або менше, додатково 

пропонується Система Автоматичного Позиціонування (APS) з функцією 

відстеження рухливого ока, яка дозволяє легко отримате автоматичне 

вимірювання одним натисканням. Режим  Dens Cataract Measurement 

(DCM) забезпечує найсучасніше проникнення катаракти. Кожен з вимірів 

може бути підтверджено на ефективність і при необхідності відрегульовано 

для забезпечення повної точності біометрії.

На додаток до Olsen, Barret і стандартних розрахункових формул ІОЛ, 

EyeSuite ІОЛ надає користувачеві набір формул розрахунку преміум ІОЛ 

для пост-кераторефракціонних пацієнтів. Формули Barrett True-K, Shammas 

No-History та Masket довели свою ефективність в декількох дослідженнях, 

які пройшли експертну оцінку, і можуть розглядатися, як кращі у своєму 

класі 5, 6 .
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Повна оптична біометрія.
Два в одному: оптичний
біометр і платформа
планування ІОЛ

RT

AL

Оптична когерентна біометрія - це революція в хірургії 

катаракти. Завдяки технології OLCR, LENSTAR надає оптичній 

когерентній біометрії нове значення.

Передові технології, багатокомпонентні формули для розрахунку ІОЛ, 

такі як формули Olsen або Holladay для розрахунків складних 

ІОЛ, вимагають більше, ніж просто вимірювання осьової довжини 

і кератометрії. LENSTAR надає всі ключові біометричні параметри 

одночасно.

Вимірюванням за одне сканування і використанням оптичної низько-

когерентної рефлектометрії (OLCR), LENSTAR охоплює осьові розміри 

всіх оптичних структур людського ока. Крім того, LENSTAR вимірює 

кривизну рогівки, лімбальну відчтань і т.п.



Товщина рогівки у центрі
CCT

Як і для будь-якого іншого осьового вимірювання LENSTAR, оптична 

когерентна біометрія вимірює CCT з вражаючою відтворюваністю ± 2 мкм. 

ССТ є ключовим параметром у діагностиці глаукоми, а також 

використовується для лазерної рефракційної хірургії та / або для диферен-

ціювання попередніх короткозорих або гиперметропічних процедур LASIK, 

коли немає історії хвороби пацієнта.

Kератометрія
K
 / Toпографія

Topo

Унікальна двохзонна кератометрії LENSTAR, дякуючі 32 маркувальним 

точкам, забезпечує ідеально сферичний еквівалент7, величина астигма-

тизму і осі положенні 2,3, що робить цей біометр кращим для торичних ІОЛ. 

З топографічним додатком Т-Cone, LENSTAR надає повні топографічні 

карти центральний оптичної зони (6 мм), що має вирішальне значення для 

планування хірургії катаракти.

Лімбальна відстань
WTW

На основі високої роздільної здатності кольорової фотографії ока, кожне 

вимірювання лімбальної відстані може бути переглянуте і скориговане 

користувачем при необхідності. As such, it is fully reliable for use with anterior 

chamber and sulcus-fixated pha-kic IOLs. It can also be used to determine 

advanced IOL calculation formulae.

Пупілометрія
 PD

Вимірювання діаметра зіниці в умовах навколишнього світла може бути 

використаний як індикатор придатності пацієнта для аподизованних преміум 

ІОЛ, так і для процедур лазерної рефракційної хірургії.

Товщина лінзи
 LT

Точне вимірювання товщини лінзи є ключем до оптимальної точності 

передбачення ІОЛ при використанні новітніх формул розрахунку ІОЛ, Olsen 

або Holladay 2. Вимірювання товщини лінз з LENSTAR значно покращує 

точність передбачення ІОЛ з формулою Holladay 2 і призводить до зміни 

потужності ІОЛ в 30% випадків 4.

Глибина передньої камери 
ACD

Як і всі осьові виміри, охоплені LENSTAR, ACD вимірюється оптичною 

когерентною біометрією, забезпечуючи більшу точність і відтворюваність 7.

Це дозволяє ACD виконувати вимірювання як на факичних, так і на 

псевдофакічних очах 8. Крім того, LENSTAR здатний відображати анатомічну 

глибину передньої камери (ендотелій до передньої поверхні кришталика)

Довжина вісі 
AL

Технологія OLCR, використовуючи суперлюмінесцентний діод в якості лазерного 

джерела, дозволяє вимірювати довжини вісі ока пацієнта, саме на зоровій вісі 

пацієнта і при наявності щільних середовищ.

Користувач може переглядати і рухати всі позиції вимірювальний меж на 

А-скані в разі потреби.

Щоб було зрозуміло, А-скан LENSTAR виявляється дуже подібний до 

імерсійного УЗ сканера. Удосконалена цифрова обробка сигналу 

використовується з режимом Dens Cataract Measurement (DCM) забезпечує 

виконання передові по відношенню до проникнення ставки.

Особливі стани очей
Всі описані вимірювання доступні для користувача в нормальних очах, а також 

для афакічних, псевдоафакічних і в очах, заповнених силіконовим маслом. У 

випадку помилки, користувачі можуть навіть змінити обраний стан ока після 

завершення процедури вимірювань.

LT ACD CCT
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Інтуітивно зрозуміло і ефективно. 
Основна платформа для
планування торичних ІОЛ
LENSTAR має унікальну подвійну зону кератометрії, яка 

включає 32 загальні маркувальні точки на двох 

концентричних кілцях діаметром 1,65 і 2,3 мм для 

поліпшення рефракційних результатів з торичними 

лінзами 2, 3. Біометр зараз комплектується топографічним 

додатком Т-Cone та додатковою платформою планування 

торичної хірургії. Т-Cone дозволяє LENSTAR надати 

правдиву топографію Placido центральної оптичної зони 

(6 мм) . Платформа планування торичної хірургії дозволяє 

спланувати й оптимізувати хірургічну процедуру на основі 

високої роздільної здатності і достовірного кольору знімків 

очей, зроблених з LENSTAR, або в поєднанні з Т-Cone, 

або просто на основі двохзонної кератометрії стандартного 

блоку. Торичний планер показує вісь імплантації, 

розташування розрізу і визначені користувачем скеровуючі 

меридіани в реальному зображення пацієнта.

Засоби оптимізації розрізу дають можливість точного його 

розміщення, щоб звести до мінімуму залишковий астигма-

тизм, заснований на хірургічно-індукованому астигматизмі. 

Крім того, розташування розрізу фіксується і надається 

оптимальна торична ІОЛ, яка основується на наявних даних 

виробника.

Планування операції на реальних зображеннях очей 

дозволяє користувачеві визначити впізнавальні, додаткові 

скеровуючі лінії до анатомічних ориєнтирів при огляді під 

час операції. Вони також служать або як точка базової лінії 

для орієнтації під час операції, або як резервна стратегія, 

якщо виявилось неуспішним зовнішнє маркування. Запла-

нована схема може бути легко роздрукована і розміщена 

поруч з мікроскопом.



T-CONE

OLSEN

T-CONE

Топографія для торичних лінз –
відповідає вимірюванню вісі
З топографічним додатком Т-Cone вимірювання вісі і астигматизму 

LENSTAR розширюється з істинною 11-кільцевою топографією Placido. Ця 

додаткова інформація підвищує ефективність і безпеку хірургії торичних 

ІОЛ, усуваючи ризик порушень і дозволяє користувачеві перевірити ще 

раз розташування осі на топографічних картах. Т-Cone поєднується з 

планером торичної хірургії для оптимального планування втручання.

OLSEN

Отримання правильного положення 
ІОЛ щоразу.
Оцінення післяопераційного положення ІОЛ є ключовою метою, а 

також горезвісною Ахіллесовою п’ятою, будь-якої формули розрахунку 

ІОЛ. Завдяки своїй унікальній концепції С-константи, формула Olsen 

розраховує післяопераційне положення лінзи як частку від товщини 

кришталика і ACD. Такий підхід дозволяє точно розрахувати 

положення лінзи, незалежно від стану рогівки ока. Положення лінзи 

потім використовується для розрахунку потужності ІОЛ на основі 

дослідження променів, тієї ж технології, що і фізики використовують 

для розробки телескопів і лінз фотоапарату.

РОЗРАХУНОК ПОСТ-РЕФРАКЦІЙНИХ ІОЛ

Методики розрахунків Shammas No-
History та Masket – для найкращих 
результатів
Програмне забезпечення EyeSuite LENSTAR забезпечує користувача 

повним набором найсучасніших розрахункових формул ІОЛ для нор-

мальних очей. Розрахунок потужності ІОЛ у пацієнтів з попередньою 

корекцією зору за методикою LASIK або ФРК без історії хвороби, 

легко досягається за допомогою включеного метода Shammas No-

History5, 6. Якщо зміни в рефракції відомі, то можуть бути використані 

формула Masket і модифікована формула Masket 5.

ACD Pre

IOL C=ACDpre+C×LTpre

LT Pre

POST-REFRACTIvE IOL CALCULATION



Програмне забезпечення EyeSuite призначене для 

оптимального потоку пацієнтів в клініках з інтенсивним 

відвідуванням. Разом з одним скануванням LENSTAR - 

отримуються всі вимірювальні технології біометричного 

надбання швидко і легко; користувачі отримують повыдо-

млення про завершення п’яти сканувань на обох очах 

протягом трьох хвилин або менше.

Вдосконалений збір даних і аналіз алгоритмів,  так саме, як і 

можливість переглянути вихідні дані кожного параметра 

в деталях, щоб забезпечити коректне вимірювання - 

результат повної прозорості та довіри, що біометрія є 

точною і достовірною.

З програмним забезпеченням EyeSuite , LENSTAR 

повністю здатний працювати в мережі, а також має 

можливість повного доступу в режимі реального часу до 

всіх даних в клініці. Хірурги можуть перевірити свої 

результати біометрії або перерахувати ІОЛ навіть в 

операційній.

Крім того, EyeSuite Script Language або стандартизовані 

інтерфейси, такі як GDT або DICOM, легко підключатися 

практично до будь-якої електронної системи медичних 

документів. І відкритий інтерфейс даних EyeSuite, в поєд-

нанні з окремим комп’ютером LENSTAR, також дозволяє 

автоматично заповнювати поля даних у найсучасніших 

розрахункових формулах четвертого покоління - такі, як 

Holladay 2, торичний калькулятор Holladay (Holladay IOL 

Consultant) і Оlsen (PhacoOptics). Вони не тільки заощад-

жують дорогоцінний час співробітників, а й виключають 

ризик помилок транскрипції.
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Можливість під’єднання - ключ.
Відкрита інформація і інтуітивно
зрозумілий інтерфейс користувача для 
оптимального робочого процесу



Література:
1 Olsen T. Improving IOL power Calculation by measurement of the lens thickness with the Lenstar LS900 presented at the ESCRS in Paris 2010. 2 Hill W, Osher R, Cooke D, Solomon K, 
Sandoval H, Salas-Cervantes R, Potvin R. Simulation of toric intraocular lens results: manual keratometry versus dual zone automated keratometry from an integrated biometer.  
J Cataract Refract Surg. 2011 Dec; 37(12): 2181-7. 3 Gundersen KG, Potvin R. Prospective study of toric IOL outcomes based on the Lenstar LS 900® dual zone automated keratometer. 
bMC Ophthalmol. 2012 Jul 16; 12:21. 4 Lam S. Comparison of Age-derived Lens Thickness to Optically Measured Lens Thickness in IOL power Calculation: A Clinical Study. 
J Refract Surg. 2012 Feb; 28(2): 154-5. 5 Wang L, Hill WE, Koch DD. Evaluation of intraocular lens power prediction methods using the American Society of Cataract and Refractive 
Surgeons Post-keratorefractive Intraocular Lens power Calculator. J Cataract Refract Surg. 2010 Sep; 36(9): 1466-73. 6 McCarthy M, Gavanski GM, Paton KE, Holland SP. 
Intraocular lens power calculations after myopic laser refractive surgery: a comparison of methods in 173 eyes. Ophthalmology. 2011 May; 118(5): 940-4. 7 buckhurst PJ, Wolffsohn JS, 
Shah S, Naroo SA, Davies LN, Berrow EJ. A new optical low coherence reflectometry device for ocular biometry in cataract patients. Br J Ophthalmol. 2009 Jul; 93(7): 949-53. 8 Olsen T. 
Use of fellow eye data in the calculation of intraocular lens power for the second eye. Ophthalmology. 2011 Sep; 118(9): 1710-5. 9 http://www.hicsoap.com/ accessed August 27, 2013 
10 http://www.phacooptics.com/ accessed August 27, 2013  11 http://okulix.de/ accessed August 27, 2013

Технічні характеристики
Lenstar LS 900 ®

Вимірювальні параметри і режими

Оптичний біометр LENSTAR LS 900 ®. Показання до застосування

Біометр LENSTAR LS 900 є неінвазивний, безконтактний OLCR (оптична нізкокогерентна рефлектометрія) 
пристрій. Він використовується для отримання очних вимірювань і виконання розрахунків для допомоги у 
визначенні відповідної потужності і типу ІОЛ (інтраокулярна лінза) для імплантації після видалення природного 
кришталика внаслідок видалення катаракти.

Товщина рогівки CT

Діапазон вимірювань 300 – 800 мкм

Роздільна здатність дисплея        1 мкм

Відтворюваність у прироних умовах  -

         (1.o--) ±2 мкм

Глибина передньої камери ACD

Діапазон вимірювань     1.5 – 5.5 мм

Роздільна здатність дисплея     0.01 мм

Відтворюваність у прироних умовах  -

 (1.o--) ±40 мкм

Товщина лінзи LT

Діапазон вимірювань 0.5 – 6.5 мм

Роздільна здатність дисплея   0.01 мм

Відтворюваність у прироних умовах  -

(1.o--) ±80 мкм

Довжина вісі AL

Діапазон вимірювань 14 – 32 мм

Роздільна здатність дисплея  0.01 мм

Відтворюваність у прироних умовах - 

(1.o--) ±35 мкм

Лімбальна відстань WTW

Діапазон вимірювань 7 – 16 мм

Роздільна здатність дисплея  0.01 мм

Відтворюваність у прироних умовах - 

(1.o--) ±0.04 мм

КератометріяK

Діапазон вимірювань 

для радіуса       5 – 10.5 мм

Роздільна здатність дисплея    0.01 мм

Відтворюваність у прироних умовах -

     (1.o--) ±30 мкм

Діапазон вимірювань кута вісі -

       0 – 180°

Роздільна здатність дисплея         1°

Відтворюваність у пр.умовах (1.o--) ±11°

Пупілометрія PD

Діапазон вимірювань 2 – 13 мм

Роздільна здатність дисплея   0.01мм

Товщина сітківки

Визначається вручну

Роздільна здатність дисплея        1 мкм

Режими вимірювань

‘Нормальне’ око

Афакічне око

Псевдоафакічне око

Око, заповнене силіконовим маслом

Поєднання режимів

Лазерна безпека

Клас 1 лазерних пристроїв

Формули для розрахунку ІОЛ      
Haigis, HofferQ, Holladay 1, Olsen,
SRK/T, SRK II, Masket, Modified 
Masket, Shammas No-History

IOL calculation data interfaces

· Holladay IOL Consultant Professional 

Edition (Holladay 2 formula and 

Holladay toric calculator) 9

· PhacoOptics (Olsen formula) 10

· Okulix (Ray-Tracing by  

Prof. Preussner) 11

Electronic medical record  

system interfaces

· DICOM (SCU) 

· EyeSuite Script Language

· GDT 

· EyeSuite command line interface

Вищезазначені діапазони вимірювань засновані на стандартних настройках 
пристрою для автоматичного вимірювання та аналізу.

Вимірювання з LENSTAR LS 900 ®:

· Довжина вісі ока

· Товщина рогівки

· Глибина передньої камери

· Aqueous depth

· Товщина лінзи

· Радіуси кривизни плоского та 

крутого мерідіанів

· Вісь плоского мерідіану

· Лімбальна відстань

· Діаметр зіниці



Тепер LENSTAR доступний у двох основних версіях: 

LENSTAR Essential та LENSTAR Pro.

LENSTAR Essential надає користувачу всі основні 

функціональні властивості автономної оптичної біометрії 

для стандартного лікування катаракти в клініці з високою 

проходимістю. В якості такої стандартної властивості 

Lenstar Essential є унікальна Система автоматичного 

позиціонування (APS), яка дозволяє отримувати автома-

тичне вимірювання в один дотик. Lenstar Essential може 

бути модернізований до Pro в будь-який час, пропонуючи 

повний спектр функціональних можливостей версії Pro та 

доступ до всіх можливих опцій.

До властивостей LENSTAR Pro належить найсучасніші 

методики розрахунку ІОЛ, а також передову технологію 

планування ІОЛ та можливість доступу до всіх опцій, як 

наприклад, Торична платформа T-Cone Toric Platform або 

Проектувальник торичних лінз EyeSuite IOL Toric Planner.

Крім того, LENSTAR Pro надає користувачу повний контроль 

над усіма неточними вимірюваннями для контролю якості

та можливість легко передавати будь-які результати 

вимірювань для дослідницьких цілей. Підключення до 

мережі є ще однією особливістю версії Pro. Це дозволяє 

отримувати доступ до вимірювань та розрахунку ІОЛ з 

будь-якого комп’ютора в клініці.

Додатково до LENSTAR Pro може комплектуватись 

Торичною платформою T-Cone Toric Platform, яка 

забезпечує правдиву топографію Placido центральної 

оптичної зони рогівки 6 мм для комплексного планування 

торичних ІОЛ. А в поєднанні з проектувальником торичних 

лінз EyeSuite IOL Toric Planner, який також доступний, як 

незалежний додаток. Проектувальник торичних лінз Toric 

planner дозволяє користувачу розрахувати ІОЛ за допомо-

гою калькулятора для торичних лінз Barrett Toric Calculator 

і зобразити план операції на зображенні ока пацієнта з 

високою роздільтною здатністю. Ці плани характеризуються 

наявністю вісі імплантації, плаского та крутого мерідіану 

рогівки, розташування та розміру розрізу, а також розта-

шування обраних користувачем анатомічних маркерів для 

точної передачі плану хірургічного втручання.
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З можливістю вибору модельного ряду
Lenstar та комплектації Ви отримуєте
точний інструмент, який відповідає
вашим потребам.



Lenstar
Essential

Lenstar
Pro

Управління Система з багатою кількістю користувачів

Режим вимірювання щільності катаракти (DCM)

Система автоматичного позиціонування (APS)

Вимірювання Довжина вісі (AL)

Товщина рогівки у центрі (CCT)

Глибина передньої камери (ACD)

Анатомічна ACD (AD)

Товщина кришталика (LT)

Кератометрія (K)

Топографія (Topo) *

Лімбальна відстань (WTW)

Пупілометрія (PD)

Контроль якості Відображення стандартного відхилення при повторних

вимірюваннях

Доступ до A-скана та відображення результатів

Керівництво з корегування меж вимірювань

Barrett Universal II         

Barrett True-K

Barrett Toric Calculator **

Haigis

HofferQ

Holladay 1

Olsen

SRK II and SRK/T

Masket / Modified Masket

Shammas No-History

ІОЛ Константи Індивідуалізація ІОЛ Констант

Підключення до мережі Інтерфейси для ведення електронної медичної документації (мова сценарію 

EyeSuite, GDT, Інтерфейс командного рядка EyeSuite)

DICOM (SCU)

Розрахунок ІОЛ на додаткових робочих місцях

Пристрій спостереження EyeSuite

  включено  доступно додатково

про всі властивості LENSTAR Pro та опції, доступні для користувачів LENSTAR 
Essential після модернізації до Pro, можливо дізнатися на сайті в будь-який час

* Ці опції є частиною T-Cone Toric Platform
** Ці опції є частиною T-Cone Toric Platform або EyeSuite IOL Toric 

Planner

Розрахунок ІОЛ
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