
LENSTAR LS 900
APS / Тороїдальний планувальник

Традиції та інновації – Починаючи з 1858 року, мрії та фантазії у поєднанні з 
технологіями привели нас до створення інноваційних продуктів надзвичайно 
надійних в роботі: Майбутні тенденції для покращення якості життя.



Надійний і простий - для 
більшої ефективності

LENSTAR APS покращує повторюваність 

вимірювань, за допомогою точного 

налаштування приладу і дозволяє легко 

передавати біометрію при раціональному 

потоці пацієнтів під час Вашої роботи.

LENSTAR APS - Ефективний 
і достовірний для поліпшення 
результатів рефракції 
Автоматизована система позиціонування LEN-
STAR APS полегшує роботу користувача в 
процесі вимірювання за допомогою динамічного 
відстеження руху очей. Ця характеристика у 
поєднанні з передовими технологіями 
вимірювання LENSTAR забезпечує аксіальне 
вимірювання всього ока, подвійну зону 
автокреатометрії та додаткову топографію 
для кращого попереднього розрахунку ІОЛ.

Зручність для користувача і 
пацієнта 
Знімати біометричні вимірювання за допомогою 

APS - простіше не буває. Біометрія за одним кліком 

на джойстику економить час і підвищує зручність 

для пацієнта і користувача. 
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T-CONE

ТОРОїДАЛЬНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР БАРРЕТТА 

T-CONE

Топографія для тороїдів - підбір вісей
При застосуванні додаткової топографії T-Cone вимірювання осей і 

астигматизму LENSTAR розширюються за допомогою топографії з 

правильними 11 кільцями Пласідо. Ці додаткові дані покращують 

ефективність і безпеку хірургії тороїдальної ІОЛ, усуваючи ризик 

несиметричності, і дозволяє користувачеві двічі перевірити розташування 

осі на топографічних картах. T-Cone поєднана з планувальником 

оптимального втручання для тороїдальної хірургії.

EYESUITE

ТОРОЇДАЛЬНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР БАРРЕТТА 

Більше точності у плануванні 
тороїдальної ІОЛ

Тороїдальний калькулятор Барретта базується на Універсальній 

формулі Барретта ІІ і характеристиках унікальної моделі ока людини 

для передбачення радіусів рогівки після втручання. Перші клінічні дані, 

представлені на ESCRS 2014 доводять ефективність підходу Барретта 

у порівнянні з іншими тороїдальними методами розрахунку. Крім того 

EyeSuite ІОЛ надють інструмент для оптимізації розрізу для подальшого 

покращення рефракційних результатів процедури.

EYESUITE

Інтуїтивно зрозуміле і ефективне 
планування на реальному 
зображенні очей 
EyeSuite ІОЛ дозволяють користувачеві планувати тороїдальне втручання 
на кольорових зображеннях ока пацієнта з високою роздільною здатністю. 
Такий підхід робить планування легким і дозволяє використовувати 
анатомічні орієнтири для точного маркування очі в операційній. Якщо 
опція використовується T-Cone, можна навіть накладати топографічні 
карти на планування для більшої надійності при орієнтації осі.
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