
OCTOPUS 900
Універсальність і надійність

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.
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OCTOPUS 900 
Периметрія Гольдмана для майбутнього

У 1945 році, професор Ханц Гольдман із Бернського Університету, 

разом з компанією Haag-Streit розробили ручний периметр Гольдмана. 

Цей інструмент і сьогодні є зразком кінетичної периметрії, й усі його 

можливості та технічні характеристики вбудовано в Octopus 900. 

Крім того, компанія Haag-Streit є піонером багатьох суттєвих новацій, 

у тому числі автоматизованої статичної периметрії, G-програми та 

системи прямого проектування, а також швидких стратегій і видатного 

програмного забезпечення для аналізу поля зору.

Адресований для всіх основних потреб у периметрії, периметр 

Octopus 900 – це вибір для тих, хто бажає отримати діагностичну 

універсальність для аналізу, оцінки та відстеження поля зору пацієнтів.

Він робить можливим роботу стандартних центральних і периферичних 

полів зору з мінімальною тривалістю тесту, органічно інтегрованих у 

середовище вашого робочого місця. Це забезпечує високу пропускну 

здатність пацієнтів та ефективну практику управління. За допомогою 

вбудованих функцій забезпечення надійності, Octopus 900 простий у 

використанні і забезпечує результати, яким Ви можете довіряти



Повне поле 
стандартної периметрії 
білий-на-білому 
Octopus 900 виконує стандартне порогове 

тестування білий-на-білому за 2-4 хвилини у 

центральному полі зору. Завдяки куполу у 90 

градусів можливо здійснювати повне 180-градусне 

тестування. Це дозволяє проводити ускладнене 

тестування, в тому числі тестування при опущенні 

повіка, а також бінокулярні тести для водіїв.

Надійні результати 
отримати легко

Менше турботи про контроль за пацієнтом. Oc-

topus 900 автоматично розпізнає будь-яку втрату 

фіксації і встановлює пацієнта відповідно до 

оптимальних умов тестування. Таким чином, з Oc-

topus 900 ви завжди отримуєте результати, яким 

можете довіряти.

Достовірна кінетична 
периметрія Гольдмана

За допомогою Octopus 900 кінетичні вектори 

можуть бути визначені в будь-якому місці й з усіма 

характеристиками доступними у ручному периметрі 

Гольдмана. Крім того, користувальницькі шаблони 

допомагають згенерувати швидкі і відтворювані 

результати при визначенні стандартних ізоптер і 

картуванні сліпої плями, а також для ускладнених 

обстежень при опущені повіка і тестів для водіїв.
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OCTOPUS 900 
Повне поле стандартної 
периметрії білий-на-білому

Octopus 900 пропонує широкий спектр статичних тестових 

шаблонів, у тому числі 32, 30-2, 24-2 і 10-2. Крім того, існує 

два унікальних шаблони на фізіологічній основі: G-програми 

(поле 30 градусів для оцінки глаукоми) і М-програми (поле 

10 градусів для аналізу макули). Вони обидва корелюють з 

картою розташування нервових волокон і, таким чином, 

дають можливість перевірити точки, які найбільш важливі 

для структурно-функціональної кореляції. Ці шаблони для 

перевірки пропонують більш високу щільність подразників в 

центрі, що підтримує виявлення парацентральних скотом, 

які часто пропускають загальні 32 шаблони.

Octopus 900 з його чашею Гольдмана радіусом у 90 градусів 

дозволяє 180-градусне повне випробування поля зору і 

додаткове тестування на периферії для будь-якого виду 

тестів для водіїв і для підтвердження працездатності. Загальні 

тести такі, як монокулярний і бінокулярний тести Естермана 

та німецької дозвільної комісії з отримання водійських прав, а 

також тестування повної сліпоти для простоти використання 

вже вбудовано в пристрій.

До того ж, тестові шаблони можуть бути створені і збережені 

за допомогою функції Custom Test (Користувацький тест), 

що має Octopus 900. Це дозволяє визначити свій власний, й 

навіть для конкретного пацієнта, шаблон для вивчення 

патології, наприклад назальної сходинки, більш детально, 

ніж за допомогою заданих стандартних програмам. Для 

зручності Ви також можете створити свій власний скринінг-

тест.



АНАЛІЗ ПРОГРЕСУВАННЯ

Негайне визначення рівню змін

Програмне забезпечення периметрії EyeSuite, що входить до стандартного 

комплекту, представляє надсучасний аналіз прогресування EyeSuite для 

наступних полів зору. Як рекомендовано Міжнародним товариством з 

питань глаукоми, загальний рівень прогресування ураховується в дБ на 

рік, включаючи рівень вірогідності. Області нормального діапазону (сіра 

смуга), порушення зору (15 дБ) і сліпоти (25 дБ) є початковими точками 

для подальшого дослідження.

Часто прогресування є місцевим і непомітним при загальному аналізі 

прогресування. Більше не має потреби рахувати окремі точки і шукати 

кластери. EyeSuite зробить всю роботу за вас! Кластерний аналіз 

тенденцій EyeSuite базується на особливих «кластерах» точок тестування 

які співпадають з пучками нервових волокон, в той час як полярний аналіз 

тенденцій дозволяє пряме порівняння зі структурними даними. За допомогою 

цих двох аналізів місцевого прогресування, навіть невеликі локальні зміни, які 

не видимі на загальному рівні, можуть бути легко виявлені і відстежені4,5.

Інтуїтивно зрозумілі колірні коди заощаджують час завдяки негайному 

визначенню рівню змін. Червоний трикутник завжди буде вказувати значне 

погіршення, жовтий ромб збільшення флуктуацій і зелений трикутник 

значне поліпшення.

РІЗНІ РОЗДРУКІВКИ

Інтуїтивно зрозуміла інтерпретація 
результатів дослідження поля зору

Налаштування роздруківки за вашим уподобанням і графічне 

представлення,що зменшує час, необхідний для інтерпретації результатів. 

Виберіть будь-яку з двох роздруківок Octopus 7-в-1, що містить кумулятивні 

криві дефектів (крива Беб’є) або роздруківку в стилі HFA. Крім того, також 

можуть бути налаштовані роздруківка 4-в-1 або звіт серії.

Уникаєте паперових копій? Збережіть звіт у вигляді фалу зображення 

або PDF-файлу і переглядайте його на екрані або експортуйте його до 

вашої системи електронних медичних карт (ЕМR).

РІЗНІ РОЗДРУКІВКИ

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ EYESUITE 

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛІ КОЛЬОРОВІ СИМВОЛИ



Оцінка поля зору 

проводиться просто за 

допомогою широко 

використовуваної 

роздруківки Octopus 7-в-1.



СТРАТЕГІЯ ШВИДКОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ ТОП

Підвищення ефективності

Тенденційно орієнтована периметрія (TOП) є подальшою оптимізацією

прискореного порогового тестування за рахунок скорочення часу

обстеження майже на 80% лише до 2-4 хвилин1,2 порівняно з 6-8

хвилинами (Динамічна стратегія) або 10-12 хвилин (Нормальна

стратегія). Алгоритм TOП є систематичним методом, який ураховує

співвідношення порогових значень у сусідніх точках. 

Оскільки перші контрольні точки представлені у над-пороговому

рівні, навіть пацієнти, що не мають досвіду проходження

обстежень, швидко можуть зрозуміти природу тесту.

КЛАСТЕРНІЙ АНАЛІЗ

Забезпечення суттєвих результатів

Кластерний аналіз поєднує високу чутливість з повною 

специфічностью3. Місця тестування згруповані (зібрані у кластери) 

уздовж нервових пучків волокон, для кращого аналізу змін в таких 

найважливіших областях, як назальна сходинка поля зору або 

макули. Кластерний аналіз виключає трудомісткий метод підрахунку 

ізольованих точок. Комбінована діаграма ймовірності/відхилень виділяє 

патологічні ділянки.

ПОЛЯРНА ДІАГРАМА

Поєднання структури та
функціонування

Поєднання результатів аналізу структури і функціонування (див. 

рис.: A) є ключем до отримання комплексної оцінки виникнення та 

прогресування глаукоми. З Полярною діаграмою Octopus, легко 

розпізнати нервові пучки волокон, які знаходяться в небезпеці або 

мають дефекти. Локальні дефекти проектуються вздовж нервових 

волокон в напрямку сліпої плями і представлені у вигляді червоних 

ліній (В). Прогнозовані дефекти (C, D) вертикально дзеркальні і 

масштабуються з кільцями для відхилення у 10, 20 і 30 дБ (E). Полярна 

діаграма Octopus дозволяє пряме порівняння зі структурними 

даними (F)4.

ПОЛЯРНА ДІАГРАМА

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ

ПОРІВНЯННЯ ЧАСУ СТРАТЕГІЙ ТЕСТУВАННЯ



Втрата фіксації через непіддатливість пацієнта є основною причиною ненадійних полів 

зору. Octopus 900 дає менше підстав про це турбуватися. Контроль за блиманням, 

контроль положення зіниці і автоматичне відстеження руху ока (АЕТ) безперервно 

підтримують правильне положення пацієнта і його очей для отримання результатів, яким 

можна довіряти.
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Контроль фіксації
Отримувати надійні результати легко



ПАУЗА РОБОТА

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕННЯ ЗІНИЦІ

РОБОТА РОБОТА

АВТОМАТИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РУХУ ОКА

ПАУЗА РОБОТА
КОНТРОЛЬ БЛИМАННЯ

Не пропускає точки

Звичайне блимання попереджує сухість ока і 

допомагає пацієнтові розслаблятися і 

концентруватися під час обстеження. Контроль 

блимання Octopus дозволяє не турбуватися про 

зниклі стимули представлені в статичної периметрі 

Стимули перервані блиманням пацієнта автоматично 

будуть повторені пізніше під час тестування. Це 

означає, що кожне місце діагностики надійно 

перевірено.

АВТОМАТИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РУХУ ОКА

Мінімізує дефекти

зображення

Позиціонування зіниці ока в центрі випробувальної 

лінзи необхідне для того, щоб запобігти виникненню 

дефектів зображення від обідка об’єктива й 

анатомічних особливостей. Автоматичне відстеження 

руху ока (AET)* розпізнає положення зіниці і підтримує 

зіницю в центрі, автоматично переміщуючи підголівник 

і підборідник в ідеальне положення. Таким чином, Oc-

topus 900 забезпечує оптимальні умови для надійного 

та безперешкодного отримання результатів.

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕННЯ ЗІНИЦІ

Контрольоване положення

Підтримка правильного положення зіниці під час 

обстеження має важливе значення для правильної 

ідентифікації місця розташування дефекту. Якщо 

положення зіниці змінюється протягом 

демонстрування стимулу, або внаслідок руху голови 

або очей, контроль положення зіниці зупиняє 

розгляд автоматично доки зіниця знов не повернеться 

до центру. Пропущений стимул автоматично 

повторюється пізніше під час тесту. Результатом є 

поле зору, якому можна довіряти.

КОНТРОЛЬ БЛИМАННЯ

*Автоматичне відстеження руху ока перевіряє розташування зіниці, а не напрямок погляду. 
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Надійна кінетична периметрія Гольдмана
Спрощення роботи та більш висока
надійність

Octopus 900 є справжнім наступником ручного кінетичного периметру Гольдмана, як

комп’ютеризований периметр, який зберігає можливості та технічні характеристики

оригінального стандарту Гольдмана. Він демонструє еквівалентний час тестування і

досягає тих самих результатів з більшою надійністю 6, 7, 8.

НАДІЙНА КІНЕНЕТИЧНА ПЕРИМЕТРІЯ ГОЛЬДМАНА

Неперевершена універсальність
векторів за вашим вибором
Всі основні функції оригінального ручного кінетичного периметру Гольдмана входять в

Octopus 900. Це включає: вибір стандартних розмірів стимулів від I до V в комбінації

з інтенсивністю стимулу від <1a> до <4e>, можливість побудувати статичні точки в

кінетичній області та ручний вибір вектору для побудови векторів вільного стилю.

УПРАВЛІННЯМ ШВИДКІСТЮ ВЕКТОРА І ЧАСОМ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКЦІЇ

Стандартні операції для отримання
надійних результатів
Швидкість вектору контролюється на даний час, й тому її можна повторити. До того

ж, відгук пацієнта відразу позначається натиском кнопки відповіді. Крім того, можна

виміряти час реакції пацієнта та автоматично налаштувати розмір ізоптер. Всі ці

особливості зменшують необхідність повторного тестування і зменшують відхилення

спричинені оператором9,10. 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТІ ІЗОПТЕР

Просте виявлення прогресії

Визначення зміни у послідовних кінетичних полях зору є і трудомістким і складним.

Вбудована функція Octopus  900 дозволяє розрахувати область ізоптер одним

простим кліком клавішею мишки. Це робить виявлення прогресії швидким та легким,

і забезпечує підвищену ефективність.

КОРИСТУВАЦЬКІ ШАБЛОНИ

Більш універсальне відтворювання
результатів

Octopus 900 дозволяє налаштовувати користувацькі шаблони відповідно до ваших

власних методологій тестування. Це гарантує, що кожне обстеження точно

виконується однаково для кожного пацієнта. Крім того, кнопка послідовності виконання

робить можливим високу відтворюваність попередніх обстежень пацієнта. Шаблони

ще дозволяють оператору, у разі необхідності,  додавати вектори для урахування

потреб пацієнта.





ШВИДКІ ТА ВІДТВОРЮВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Напівавтоматичний 
кінетичний периметр 
Висока роздільна 
здатність і швидке 
периферичне 
тестування
Вивчення периферійних дефектів, або областей, які потребують 

високої роздільної здатності за допомогою статичної периметрії займає 

багато часу. Чому б не скористатися перевагами напівавтоматичної 

периметрії Гольдмана, що доступна з Octopus 900? Це допомагає 

генерувати швидкі та відтворювані результати на периферії, завдяки 

можливості швидкого покриття великої площі. Крім того, він забезпечує 

високу роздільну здатність, оскільки відповіді можуть бути позначені у 

будь-якому місці на векторі.

Методології попередньо тестування або навіть шаблони допомагають 

згенерувати швидкі та відтворювані результати. Нижче наведені деякі 

приклади, які легко вивчати і використовувати.

ШАБЛОНИ ПРИ ОПУЩЕННІ ПОВІКА

Тестування при опущенні повіка 
всього за 2-4 хвилини
Тестування при опущенні повіка стає легким і швидким. За допомогою 

лінійки простих вертикальних векторів краї легко можуть бути 

відображені на карті всього за 2-4хвилини. Це швидше, ніж зі статичною 

автоматизованою периметрією11. Навіщо витрачати більше часу для 

отримання аналогічного результату?

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕСТУВАННЯ СЛІПОЇ ПЛЯМИ

Детальне описання сліпої плями

Використовуйте кінетичну периметрію швидкого картування сліпої плями 

з дуже високою роздільною здатністю. По-перше, визначить точку в сліпій 

плямі за допомогою деяких горизонтальних і вертикальних статичних 

точок. Потім за допомогою радіальних кінетичних векторів визначить 

межі сліпої плями при високій роздільній здатності. Ця швидка і 

повторювана процедура забезпечує Вам набагато більше детальної 

інформації, ніж стандартні статичні програми, де контрольні точки 

часто розкидані на декілька градусів одна від одної.

ЗАГАЛЬНА БАЗОВА ЛІНІЯ ВЕКТОРНИХ ШАБЛОНІВ

Автоматизована базова лінія 
периферичного тестування
Ви хочете перевірити наявність неврологічних дефектів, глаукоми, 

діабету та порушення функцій у швидкій, зручний для пацієнтів і 

відтворюваний спосіб? За допомогою попередньо встановленого 

шаблону з декількома радіальними векторами переміщення до центру, 

ви можете створити власні базові лінії ізоптер, затративши мінімум 

зусиль. Після того, як базову лінію буде встановлено, ви можете 

продовжити ваше індивідуальне тестування.

ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ОПУЩЕНОГО ПОВІКА

КАРТУВАННЯ СЛІПОЇ ПЛЯМИ

БАЗОВА ЛІНІЯ ТЕСТУВАННЯ



Оригінальна кінетична 
периметрія Гольдмана 
для створення точних, 
послідовних і 
повторюваних ізоптер

ШАБЛОН ВЕКТОРА

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
ВЕКТОР



Програмне забезпечення EyeSuite розроблено для 

оптимального потоку пацієнтів під час роботи. Легкість у 

використанні робить Octopus 900 пристосованим для 

роботи в мережі разом з іншими пристроями Haag-Streit та 

у Вашій робочій мережі. EyeSuite не потребує програмного 

забезпечення будь-якої третьої сторони для забезпечення 

підключення.

Якщо Octopus 900 підключено до серверу EyeSuite Server, 

до усіх його даних можна отримати віддалений доступ з 

будь-якої кількості станцій перегляду, підключених до тієї ж 

бази даних. Це насправді означає вихід за межі попередньо 

визначеної роздруківки і надає вам доступ до ваших даних в 

режимі реального часу з будь-якого місця в мережі.

Крім того, мова скриптів EyeSuite або стандартизовані 

інтерфейси, такі як  GDT або DICOM, легко підключаються 

до майже любої системи електронної медичної документації 

(EMR). Призначення для  пацієнта можуть бути отримані із 

системи EMR і захоплені зображення автоматично 

відправляються назад в систему EMR.

З усіма цими доступними можливостями ви можете 

заощадити дорогоцінний час співробітників і усунути ризик 

виникнення помилок під час реєстрації.

14 | 15 МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Платформа EyeSuite 
Універсальні інтерфейси для легкого 
підключення до вашої мережі



Технічні специфікації

Генерація стимулів Дзеркальна система захисту

Переф. діапазон (відстань) 180° (30 см радіус чаши Гольдмана) 

Фонове підсвічування (asb)    0/4/31/314 

Розмір стимулів (Гольдман) I, II, III, IV, V

Тривалість стимулів (мс) 100, 200, 500, 1000, безкінечність

Інтенсивність стимулів

(asb, дінамічний діапазон)

0.2–10000 (47 дБ)

Контроль фіксації Контроль блимання, контроль положення, зіниці 

AET (Автоматичне відстеження рху ока)

Підключення до мережі DICOM, EMR, Ethernet

Імпорт даних Octopus 101, 123, 300 and 600; HFA

Розміри (Д xШ x В) 648 мм x 519 мм x 796 мм; 25.5’’ x 20.4’’ x 31.3’’

Вага 25 кг; 55 фунтів

Методи тестування Стандартна периметрія білий-на білому SAP 

Синьо/жовта периметрія SWAP (Пакет синьо/жовтої 

периметрії)

Периметрія мерехтіння для ранньої діагностики (Пакет периметрії 

мерехтіння)

Червоно/біла периметрія (за замовленням) (Пакет для науковців)

Кінетична периметрія Гольдмана (Пакет кінетичної 

периметрії Гольдмана)

Стратегії тестування TOП (Тенденційно орієнтована 

периметрія, 2–4 хв.)

(Пакет для швидкої 

стратегії ТОП)

Дінамічна (адаптований розмір кроку 6–8 хв.)

Нормальна (4-2-1 брекетінг, 10–12 хв.)

Інші (LV: Слабкий зір з Гольдманом V; 2-LT: 2-

рівневий тест, 1-LT: 1-рівневий тест

Шаблони тестування Загальний/Глаукома 30° (G1-прогр., 32, 30-2, 24-2)

Загальний/Глаукома периферія (G2-прогр.: 

60°; 07-прогр.: 75°)

Макула (M-прогр.(10°/30°); 10-2)

Скрінінг (ST)

Водіння (Естерман монокулярниі/бінокулярний; 

FG: Німцькі водійські права)

Інвалідність (BT – Опущення повіка; 

BG: Сліпота)

Інші патології 

(N1: неврологічні; D1: Діабет)

Користувацькі тести  (Пакет для науковців)

Аналіз прогресування Загальна прогресія (MD, sLV)

Кластерна тенденція/Полярна тенденція (Пакет Кластерна/

Полярна тенденції)

Включено Доступно опціонно
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