OCTOPUS 600
Нове слово в периметрії

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 600
Спрощена периметрія

У 1972 році Франц Фанкхаузер з групою фахівців розробили принципи
і концепції автоматизованої периметрії, на базі яких у в 1974 році було
створено перший автоматизований статичний периметр Octopus 201.
З моменту його створення в Octopus було втілено багато суттєвих
інновацій таких, як G-моделі, системи прямого проектування, швидкі
стратегії, а також створено надзвичайне програмне забезпечення для
аналізу поля зору.
Виявлення втрачання поля зору на як можливо більш ранній стадії,
визначення оптимального лікування і динамічного контролю стану
пацієнта для прийняття рішення про необхідність хірургічного
втручання або про внесення змін у лікування є головними завданнями
кожного фахівця з лікування глаукоми. Вирішення цих основних потреб
компанією Haag-Streit було реалізовано в Octopus 600, який поєднує
ранню діагностику та динамічний контроль в одному компактному,
автономному пристрої з поліпшеною ергономікою для зручності як
оператора так і пацієнта..
Пристрій дозволяє працювати на стандартних центральних полях зору
з мінімальною тривалістю перевірки, повністю інтегрується у ваше робоче
середовище. Він допомагає підтримувати високу пропускну спроможність
при роботі з пацієнтами та ефективне управління лікарською практикою.
Завдяки передбаченим функціям достовірності Octopus 600 є простим
у використанні і забезпечує результати, яким ви можете довіряти.

Швидкий і надійний
метод тестування Pulsar
для раннього виявлення
глаукоми
Octopus 600 є першим периметром, що включає
швидкий і надійний метод Pulsar для раннього
виявлення глаукоми. Pulsar є простим, для
пацієнтів, тестом, що знижує ймовірність потреби
у повторному тестуванні.

Центральне поле зору
стандартної периметрії
білий-на-білому
Octopus 600 виконує стандартні білий-на-білому
порогові тестування у центральному полі зору
всього за 2-4 хвилин. В Octopus 600 також включено
широкий спектр звичайно використовуваних
статичних тестових, в тому числі G, 32, 30-2, 24-2,
M, і 10-2.

Спрощена периметрія
Компактний Octopus 600 може надійно працювати
за межами фотолабораторії і його можна
застосовувати практично в будь-якому місці. Його
підвищенні зручність і ергономічність дійсно
спрощують периметрію як для оператора та і для
пацієнта.

Достовірні результати
отримати легко
Зменшує турботу про ретельність пацієнта. Octopus 600 автоматично розпізнає втрату фіксації
й постійно підтримує правильне положення
пацієнта і його очей для отримання достовірного
результату, якому ви можете довіряти.
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OCTOPUS 600
Експерт з ранньої діагностики глаукоми й
подальшого спостереження
Появою Octopus 600 компанія Haag-Streit запропонувала новий
периметр, що поєднує в одному пристрої тест «Пульсар»,
для раннього виявлення глаукоми, і стандартний тест білийна-білому. В результаті, прилад здатний охопити найбільш
важливі етапи прогресування захворювання, як під час
ранньої діагностики та і у подальшому нагляді за хворим.

Octopus 600 використовує нову технологію периметрії, що
використовує TFT монітор для отримання стимулу і фону.
Це дозволяє приладу відображати складні стимули, такі як
«Пульсар», що не можливо з використанням периметрів на
куполообразній основі або проекційного типу.

OCTOPUS 600

Рання діагностика

Подальше спостереження
ння

ПОЧАТОК ПРОГРЕУВАННЯ ХВОРОБИ КІНЦЕВИЙ ЕТАП

МЕТОД PULSAR

Нове слово в периметрії
Pulsar це запатентований метод1 відображення на екрані стимулів, що
блимають, у вигляді кільцевих шаблонів, для ранньої діагностики
глаукоми. Стимул складається з двох зображень, фази і протифази,
які чергуються з частотою 10 Гц протягом 500 мс. Якщо чутливість до
блимання зменшується, фазові і протифазові зображення
перекриваються, в результаті перекривають зображення, яке стає
невидимим.
На відміну від інших ранніх діагностичних методів, які викликають
труднощі у пацієнтів у зв’язку зі складністю відрізнити критерії відповіді,
метод Pulsar легкий для пацієнтів для того, щоб дати відповідь:
«бачив» чи «не бачив».
За допомогою зміни контрастності і просторового рішення, можуть бути
перевірені усі порогіві значення. У поєднанні з перевіреною стратегію
швидкого визначення порогових значень TOP, перевірка за методом
Pulsar займає всього 2-4 хвилини2,3.

Стимули Pulsar для різних рівнів видимості

ВИСОКІ СПЕЦИФІЧНІСТЬ І ЧУТЛИВІСТЬ

Визнаний метод ранньої
діагностики глаукоми
Метод Pulsar є визнаним методом, що перевіряє чутливість до мерехтіння
таі контрастності, які порушуються на початку розвитку глаукоми.
Метод показав чутливість і специфічність при виявленні глаукоми на
початковій стадії, а також більш високу чутливість, ніж стандартна
автоматизована периметрія 3,4.
Цей метод підтверджує правильний діагноз і дозволяє вам почати
лікування у належний час.
НИЗЬКА ВІРОГІДНІСТЬ ПОВТОРНОГО ТЕСТУВАННЯ

Простіший для пацієнта
На відміну від інших ранніх діагностичних методів, які викликають
труднощі у пацієнтів у зв’язку зі складністю відрізняти критерії відповіді,
метод Pulsar легкий для пацієнтів для того, щоб дати відповідь: «бачив»
чи «не бачив». Крім того, завдяки конструкції, під час діагностики
пацієнт знаходиться у розслабленому стані. Завдяки цьому метод
Pulsar для пацієнтів є простим і, навіть, приємним способом тестування.
Як результат, низька вірогідність необхідності повторного тестування,
тільки та кількість тестів,що мінімально необхідна для вивчення5,6.
Це дозволяє одночасно досягти двох основних цілей: об’єктивне поле
зору, якому Ви можете довіряти, і легкість повернення пацієнта для
подальшого тестування.

Зображення фази і протифази Pulsar
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OCTOPUS 600
Центральне поле зору стандартної
периметрії білий на білому
Octopus 600 пропонує широкий спектр статичних тестових
шаблонів, у тому числі 32 (який відповідає 30-2), 24-2 і 10-2.
Крім того, існує два унікальних шаблони на фізіологічній основі:
G-програми (поле зору 30 градусів для оцінки глаукоми) і Мпрограми (поле зору 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.

Пристрій, що поєднує стандартну периметрію білий-на-білий
з методом Pulsar для ранньої діагностики глаукоми, здатен
охопити найбільш важливі етапи прогресування захворювання,
що дозволяє здійснювати ранню діагностику та подальший
нагляд за хворим.
У першого периметра, обладнаного TFT-монітором без
мерехтіння, стимули можуть бути представлені без звукового
сигналу для підвищення достовірності поля зору.

СТРАТЕГІЯ ШВИДКОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ ТОП

Підвищення ефективності
Тенденціозно орієнтована периметрія (TOП) є подальшою оптимізацією
прискореного порогового тестування за рахунок скорочення часу обстеження
майже на 80% лише до 2-4 хвилин7,8 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.

ПОРІВНЯННЯ ЧАСУ СТРАТЕГІЙ ТЕСТУВАННЯ

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 специфічностью9.
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.

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ

ПОЛЯРНА ДІАГРАМА

Поєднання структури і 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).10

ПОЛЯРНА ДІАГРАМА
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Інтуїтивно зрозумілі світлові символи

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 відстежені10,11.

Кластерний аналіз тенденцій EYESUITE

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 ВАРІАНТИ РОЗДРУКІВОК

Інтуїтивно зрозуміла інтерпретація
результатів дослідження поля зору
Налаштування роздруківки за вашим уподобанням і графічне
представлення,що зменшуєи 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 (ЕМВ).

Різні види роздруківок

Оцінювання поля зору
стає простим за
допомогою широко
використовуваної
роздруківки Octopus 7-в-1.
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Спрощена периметрія
Надзвичайні зручність і ергономічність
для пацієнтів і операторів
При невеликому розмірі та компактному дизайні Octopus 600 може надійно
працювати за межами фотолабораторії і може застосовуватися практично у будьякому місці. Зручний інтерфейс оператора робить запуск обстеження справою
декількох простих натискань на великому сенсорному екрані.
Завдяки своїй ергономічній кнопці відповіді пацієнта, його зручному у використанні
дизайну, а також за допомогою великих випробувальних лінз, які входять до
комплекту поставки, Octopus 600 дійсно спрощує периметрію.

Ергономічний дизайн
Достатньо місця і регульований підголівник дозволяють
проводити обстеження хворих у власних очках. Екранування
бокового виду запобігає відволіканню пацієнта.

Периметрія EyeSuite
оптимізована для сенсорного
екрану
Octopus 600 працює з сенсорним екраном EyeSuite
оптимізованої версії. Іконки швидкого пуску для методу Pulsar,
стандартного білий-на-білий або інших, а також великий
екран для обстеження роблять Octopus 600 дуже легким у
застосуванні, отже периметрію спрощено.

Великі випробувальні лінзи
Великі випробувальні лінзи полегшують правильне
позиціонування пацієнта і вже входять до комплекту поставки
Octopus 600. Завдяки їх магнітному утримуючому механізму,
випробувальні лінзи легко встановлювати.

Нова кнопка відповіді пацієнта
Ергономічна кнопка відповіді зручно вкладається в руку
пацієнта і проста у використанні, навіть для пацієнтів з
артритом. Крім того, кнопка була розроблена для
запровадження покращеного звукового і механічного
зворотного зв’язку.

Надійна робота за
межами фотолабораторії
Новітній Octopus 600 може надійно працювати поза
фотолабораторією завдяки TFT-екрану для проектування
стимулів, що є нечутливим до навколишнього світла. Це
дозволяє розташовувати Octopus 600 у будь-якому місці, а
правильні умови освітлення не матимуть великого значення.

Можливість встановлювати
будь-де
Octopus 600 має невеликі розміри і компактний дизайн, що
дозволяє розміщати його на малій площі. На додаток тихий
режим роботи без вентиляторів або моторів, і Ви маєте
периметр, який може бути розміщений в будь-якому місці
Вашого офісу.

Лише 3 кроки:
1. Оберіть пацієнта
2. Оберіть метод Pulsar
або стандартний білий-на
білому
3. Натисніть кнопку запуску
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Контроль фіксації
Отримуват) надійні результати легко
Втрата фіксації через непіддатливість пацієнта є основною причиною ненадійних полів
зору. Octopus 600 дає менше підстав про це турбуватися. Функції контролю за блиманням,
контролю положення зіниці, контролю різких рухів і контролю втрати контакту безперервно
підтримують правильне положення пацієнта і його очей для отримання результатів, яким
можна довіряти.

КОНТРОЛЬ БЛИМАННЯ

ПАУЗА

РОБОТА

Не пропускає точки
Звичайне блимання попереджує сухість ока і
допомагає
пацієнтові
розслаблятися
та
концентруватися під час дослідження. Контроль
блимання дозволяє не турбуватися про зниклі
стимули представлені в статичній периметрі.
Стимули
перервані
блиманням
пацієнта
автоматично будуть повторені пізніше під час
тестування. Це означає, що кожна ділянка надійно
перевірена під час діагностики.
КОНТРОЛЬ БЛИМАННЯ

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕННЯ ЗІНИЦІ

Контроль положення

ПАУЗА

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 ПОЛОЖЕННЯ ЗІНИЦІ

РОБОТА

ПАУЗА

РОБОТА

КОНТРОЛЬ ШВИДКОГО РУХУ

Підтримка зосередженості
Залишатися зосередженим на цілі фіксації
протягом всього часу має важливе значення для
запобігання втрати фіксації. Якщо пацієнт швидко
переміщає очі, щоб подивитися на наступний
стимул, контроль швидкого руху виявляє такий
швидкий рух і автоматично перериває обстеження
доки не буде досягнуто стійкого фокусу. Пропущені
стимули автоматично повторюються пізніше під
час тесту, що робить легким отримання надійних
результатів.
КОНТРОЛЬ ШВИДКОГО РУХУ

ПАУЗА

РОБОТА

КОНТРОЛЬ ВТРАТИ КОНТАКТУ

Оптимальне положення
пацієнта
Датчики на голові пропонують подальший контроль
і надійність, постійно оцінюючи правильне
положення пацієнта. Якщо пацієнт відсувається
від обладнання, про це відразу ж буд оповіщено
оператора, і буде зроблено паузу у тестуванні
для репозиціонування.

КОНТРОЛЬ ВТРАТИ КОНТАКТУ
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Платформа EyeSuite
Гнучкі інтерфейси для легкого
підключення до вашої мережі
Програмне забезпечення EyeSuite розроблено для
оптимального потоку пацієнтів під час роботи. Легкість у
використанні робить Octopus 600 пристосованим для роботи
в мережі разом з іншими пристроями Haag-Streit й у Вашій
робочій мережі. Для забезпечення підключення EyeSuite не
потребує програмного забезпечення будь-якої третьої сторони.

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 результати іимірювань автоматично
відправляються назад в систему EMR.

Якщо Octopus 600 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 дійсно означає вихід за межі попередньо
визначеної роздруківки і надає вам доступ до ваших даних в
режимі реального часу з будь-якого місця в мережі.

З усіма цими доступними можливостями ви можете
заощадити дорогоцінний час співробітників і усунути ризик
виникнення помилок під час реєстрації.

Технічні специфікації
Octopus 600
Octopus 600 Basic Octopus 600 Pro
Генерація стимулів
Переф. діапазон (відстань)
Фонове підсвічення
Розмір стимулу (°)
Тривалість стимулу (мс)
Інтенивність стимулу
(asb, динамічний рівень)

TFT-монітор
30° (бескінечність)
SAP: 10 кд/м2; Pulsar: 32 кдм2
SAP: 0.43 (Розмір III); Pulsar: 5
SAP: 100; Pulsar: 500
SAP: ~35 дБ; Pulsar: ~35 src

Фіксований контроль

Контр. блимання, контр. положення зіниці,
контр. швидкого руху, контр. втрати контакту
DICOM, EMR, Ethernet
Octopus 101, 123, 300 і 900; HFA
467 × 508 × 500 мм; 18.4’’ × 20.0’’ × 19.7’’
12.7 кг; 28.0 фунтів

Підключення до мережі
Імпорт даних
Розміри (Д x Ш x В)
Вага

тільки Ethernet

Метод тестування

Стандартна периметрія білий-на-білому SAP
периметрія Pulsar для ранньої діагностики

Стратегія тестування

TOП (Тенденційно орієнтована
Pulsar
периметрія, 2–4 хв.)
Дінамічний (адаптований розмір кроку, 6–8 хв.)

Pulsar, SAP

Нормальний (4-2-1 брекетінг, 10–12 хв.)
Тестові шаблони

Загальний/Глаукома 30°
(G1-Програма, 32 (відповідає 30-2), 24-2)
Макула (M-Програма, 10-2)

Аналіз прогресії

Загальна прогресія (MD, sLV)
Кластерна тенденція/Полярна тенденція
Включено

Джерела
1 Patents US2002/0047996, JP2001-299700, DE10115508, CH0773/00. 2*RQ]DOH]GHOD5RVD0*RQ]OH]+HUQDQGH]03XOVDUSHULPHWU\$UHYLHZDQGQHZUHVXOWV2SKWKDOmologe. 2013 Feb;110(2):107-15. 3=HSSLHUL0%UXVLQL33DULVL/-RKQVRQ&$6DPSDROHVL56DOYHWDW0/3XOVDUSHULPHWU\LQWKHGLDJQRVLVRIHDUO\JODXFRPD$P-2SKWKDOmol. 2010 Jan;149(1):102-12. 4*ÓEHO.(UE&6HQVLWLYLW\DQGVSHFLƂFLW\RIƃLFNHUSHULPHWU\ZLWK3XOVDU&RPSDULVRQZLWKDFKURPDWLF ZKLWHRQZKLWH SHULPHWU\LQJODXFRPD
patients. Ophthalmologe.2013 Feb;110(2):141-5. 5 6DOYHWDW 0/ =HSSLHUL 0 3DULVL / -RKQVRQ &$ 6DPSDROHVL 5 %UXVLQL 3 /HDUQLQJ (IIHFW DQG 7HVWUHWHVW 9DULDELOLW\ RI 3XOVDU
3HULPHWU\-*ODXFRPD0DU  6*RQ]DOH]+HUQDQGH]0GHOD5RVD0*GHOD9HJD55+HUQDQGH]9LGDO$/RQJWHUPƃXFWXDWLRQRIVWDQGDUGDXWRPDWLFSHULPetry, pulsar perimetry and frequency-doubling technology in early glaucoma diagnosis. Ophthalmic Res. 2007;39(6):338-43. 7 .LQJ $- 7DJXUL $ :DGRRG $& $]XDUD%ODQFR
$ &RPSDULVRQ RI WZR IDVW VWUDWHJLHV 6,7$ )DVW DQG 723 IRU WKH DVVHVVPHQW RI YLVXDO ƂHOGV LQ JODXFRPD SDWLHQWV *UDHIHV $UFK &OLQ ([S 2SKWKDOPRO  -XQ  
7. 8 :DGRRG $& $]XDUD%ODQFR $ $VSLQDOO 3 7DJXUL $ .LQJ $ 6HQVLWLYLW\ DQG VSHFLƂFLW\ RI IUHTXHQF\GRXEOLQJ WHFKQRORJ\ WHQGHQF\RULHQWHG SHULPHWU\ DQG +XPSKUH\
6ZHGLVK LQWHUDFWLYH WKUHVKROG DOJRULWKPIDVW SHULPHWU\ LQ D JODXFRPD SUDFWLFH$P - 2SKWKDOPRO  0DU   9 .RYDOVND 03 %ÙUNL ( 6FKRHW]DX $ 2UJXHO 6)
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2011 Apr;228(4):311-7. 10 +ROOÐ * 1DJKL]DGHK ) (YDOXDWLRQ RI 2FWRSXV 3RODU 7UHQG $QDO\VLV IRU GHWHFWLRQ RI JODXFRPDWRXV SURJUHVVLRQ (XU - 2SKWKDOPRO  -XQ 
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