
Esencja perfekcji

www.oertli-os4.com

PRODUCENT:

www.consultronix.pl

DYSTRYBUTOR W POLSCE:



Technologia easyPhaco® zwiększa bezpieczeństwo, 
wydajność (w szczególności przy twardych zaćmach) 
oraz minimalizuje ultradźwięki, a to wszystko wszyst-
ko osiągnięto dzięki kierowaniu się zasadami fizyki 
oraz dynamiki płynów.

Technologia easyPhaco®

Zamknięty system płynowy wykorzystuje uni-
wersalną kasetę, która umożliwia wykorzystanie 
pompy perystaltycznej oraz Ventruiego zarówno 
do fakoemulsyfikacji, witrektomii oraz zabiegów 
przeciw jaskrowych. Zaawansowana technologia 
pompy perystaltycznej jest podstawą dla systemu 
SPEEM® mode, który umożliwia kontrolę podci-
śnienia przy stałym przepływie.

Dynamika płynów

Aparat OS4 został zaprojektowany z myslą o wygodzie 
użytkowania: 

• konstrukcja - zapewnia cichą pracę
• przyłącza na froncie - komfort dla personelu obsłu-

gującego
• szklany ekran z funkcją Direct Access® - bezpośredni 

dostęp do wszystkich funkcji, bez konieczności 
poruszania się po menu

• rozkładana, dwuskrzydłowa taca - pomieści wszyst-
kie niezbędne akcesoria używane podczas operacji

Ergonomia pracy

Szybkie, stabilne i autorskie oprogramowanie, oparte o system 
LINUX, zapewnia bezpieczeństwo i wygodę pracy, a aparat jest 
gotowy do pracy już po 15 sekundach.

Własny system operacyjny

Najsmuklejsza głowica fakoemulsyfikacyjna na runku. 
Tytanowy, 47. gramowy korpus mieści w sobie 6 kryszta-
łów piezoelektrycznych, co przekłada się na zwiększoną 
żywotność głowicy i efektywność ultradźwięków.

Hexadisq®

Witrektom wykorzystuje dwukierunkowe ostrze, 
a port aspiracyjny zostaje otwarty na każdym etapie 
cięcia. Dzięki temu, witrektom cechuje wyjątkowa 
płynność pracy, brak trakcji szklistkowych, wysoka 
wydajność aspiracji materiału, a przede wszystkim 
nadzwyczajne bezpieczeństwo pracy. 

Continuous �ow-cutter

Dwuśrednicowe, samouszczelniające trokary zmie-
niają podejście do witrektomii. Prawidłowo założony 
trokar po usunięciu tworzy idealnie płaską ranę, której 
stopień uszczelnienia jest znacznie wyższy od obecnie 
znanych.

Caliburn® trocar

HFDS® to innowacyjna metoda walki z jaskrą otwartego 
kąta przesączania, szybka i skuteczna alternatywa dla 
zabiegu trabekulektomi. W połączeniu z zabiegiem 
usunięcia zaćmy, wydłuża operację o zaledwie kilka 
minut.

HFDS®

to niepowtarzalne rozwiązania, które zaskakują pro-
stota i doskonałością. Innowacyjna technologia oraz precyzja, widoczna w każdym 
najdrobniejszym szczególe sprawiąją, że OS4 jest aparatem najwyższej klasy.

System OS4 przeznaczony jest do: fakoemulsy�kacji, witrektomii przedniej i tylnej, 
diatermii oraz zabiegów przeciwjaskrowych.

Bezpieczne swiatło LED
Aparat wyposażono w dwa niezależne źródła światła. 
Dodatkowo, dzięki zmiennej barwie światła istnieje 
możliwość wizualizacji różnych struktur tylnego odcin-
ka, co minimalizuje ilość używanych barwników.

Zaawansowany i bezprzewodowy sterownik nożny 
umożliwia pracę w trybie Dual-Linear, dzięki czemu 
zostaje zachowana kontrola nad wszystkimi 
parametrami aparatu w trakcie zabiegów. Ponadto, 
sterownik został zaprojektowany do współpracy ze 
zintegrowanym laserem, ograniczając do minimum 
ilość zajmowanego miejsca na bloku operacyjnym.

Uniwersalny i niezalezny


