
LENSTAR LS 900
Торична розкіш

Традиції та інновації - З 1858 року далекоглядне мислення та цікаві
технології вели нас до розробки інноваційних продуктів високої
надійності: передбачення тенденцій до поліпшення якості життя.



EyeSuite ІОЛ – досконала 
планувальна платформа
Торичний планер дозволяє користувачеві оптимізувати 
місце розташування розрізу на основі його індивіду-
альних SIA для досягнення мінімального залишкового 
астигматитизму. Розрахунок торичних ІОЛ на торич-
ному калькуляторі Барретта забезпечує підвищену 
точність передбачення, врахування впливу заднього 
епітелія  рогівки і конструкції лінз в т.ч. Використання 
для планування зображень ока пацієнта з високою 
роздільною здатністю дозволяє легко ідентифікувати 
і локалізувати анатомічні орієнтири для кращої 
передачі плану до операції.

Ідеальні значення K – 
найкращі торичні результати 
Lenstar має подвійну зону кератометрії або T-Cone 

топографію для точного вимірювання астигматизму і 

вимірювальних вісей. Інтегрований торичний 

калькулятор Барретта прогнозує торичні ІОЛ, з 

урахуванням заднього епітелію рогівки для кращих 

рефракційних результатів.

Вимірювання товщини 
кришталика - поліпшення 
рефракційних результатів.

LENSTAR забезпечує лазерну оптичну біометрію 

всього ока, в тому числі товщини кришталика. Це один 

з ключових параметрів для поліпшення прогнозування 

положення ІОЛ разом з методами розрахунку ІОЛ 

останнього покоління, таких як методи Барретта, Олсена

або Холладея 2.



T-CONE

Барретт 

T-CONE

Топографія торичних лінз - 
відповідність розташування осей
З додатковою торичною платформою T-Cone, кератометричні ви-

мірювання на Lenstar - це розширена топографія з точністю 11 кілець 

Пласидо. Ці додаткові данні покращують ефективність та безпеку 

рефракційної хірургії з торичними ІОЛ, виключаючи ризик порушень, 

і дозволяє користувачі виконувати подвійну перевірку розташування  

вісій як на топографічній мапі, так і на схемі планування хірургічної 

операції на зображеннях ока пацієнта з високою роздільною здатністю.

ДВОВІСНИЙ ТОРИЧНИЙ МАРКЕР ПО БАРРЕТТУ

КАЛЬКУЛЯТОР ВАРРЕТТА ДЛЯ ТОРИЧНИХ ЛІНЗ

Більше точності для торичних лінз

Калькулятор Барретта для торичних лінз має унікальну модель 

людського ока для прогнозування радійсу кривизни заднього 

епітелію рогівки на основі точного кератометричного вимірювання 

передньої кривизни рогівки. Отримана загальна оптична сила рогівки 

далі використовується для обчислення циліндру і вісей торичного 

імпланту для ефективної корекції астигматизму. Перші клінічні данні, 

які представлені на ESCRS 2014, доводять переваги калькулятора 

Барретта для торичних лінз. Крім того, EyeSuite IOL показує вісі 

імплантації, розташування розрізу та визначений користувачем 

спрямований перетин на зображенні ока пацієнта для кращого 

переміщення на план операції.

ДВОВІСНИЙ ТОРИЧНИЙ МАРКЕР ПО БАРРЕТТУ

Точне переміщення на план операції

Унікальний двовісний торичний маркер по Барретту є конструкцією 

подвійних вісей. Дві шкали дозволяють користувачу встановити 

зовнішню шкалу до вихідної вісі,  базуючись на мерідіани, направлені 

до анатомічних орієнтірів, або альтернативну “істинну” горизонталь, 

встановлену за допосогою безкоштовного додатку toriCAM® 

(завантаження в iTunes®), компенсуючі можливу неточність ручних 

лімбальних маркувань. Внутрішній режим встановлено на розра-

хунковій вісі імплантації торичної ІОЛ. Двовісний торичний маркер 

по Барретту разом з LENSTAR і торичним планером EyeSuite IOL 

забеспечує інтуітивно зрозуміле планування і точне перміщення, 

що мають відношення до операційного втручання, для ефективної 

та економічної хірургії катаракти з торичним імплантом.
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