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Modułowa platforma 
do obrazowania przedniego odcinka

Imaging App
Obrazy Swept Source OCT
Struktura rogówki
Obraz przedniej komory
Wizualizacja przedniej i tylnej 
powierzchni soczewki

Metrics App
Analizy przedniej komory
Ocena kąta przesączania
Pomiary uwzględniające moc 
refrakcji rogówki

Cornea App
Topogra�a rogówki
Tomogra�a rogówki
Całkowity astygmatyzm rogówkowy
Całkowita moc rogówki 
Pachymetria
Mapy wavefront

Cataract App
Biometria
Długość osiowa
Analiza rogówki
Analiza przedniej komory
Grubość soczewki
Kalkulacja soczewek IOL 
oraz  soczewek torycznych

Korzystanie z wielu urządzeń do wykonywania poszczególnych 
badań jest czasochłonne i niekomfortowe zarówno dla pacjenta, 
jak i dla operatora.

ANTERION® łączy wszystkie kroki w jednym urządzeniu. 
Badanie trwa kilka sekund.
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Konsultacja
z pacjentem

Badanie
rogówki

Biometria uwzględnia-
jąca długość osiową

Obrazowanie
przedniego odcinka

Analiza
uzyskanych danych

Jedna platforma
obrazowania

Konsultacja
z pacjentem
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Zbuduj swój własny

Podstawowy moduł platformy 
ANTERION®, który służy do 
wizualizacji w wysokiej rozdziel-
czości całego przedniego 
odcinka, od przedniej 
powierzchni rogówki do tylnej 
powierzchni soczewki.

Moduł umożliwia obrazowanie 
zmian patologicznych przed-
niego odcinka oraz wyników 
interwencji chirurgicznych, 
np. keratoplastyki, LASIK, 
wszczepionych soczewek IOL, 
soczewek fakijnych.

Imaging App

Zaawansowany, wystandaryzo-
wany moduł diagnostyczny  
zawiera wysokiej rozdzielczości 
obrazy Swept Source OCT 
przedniego odcinka z widokiem 
na komorę przednią.

Umożliwia wykonanie pomiarów 
m.in.:

głębokości przedniej komory 
oraz jej objętości, 
kąta przesączania, 
odległości spur-to-spur, 
white-to-white, 
obszarów TISA, ACA, AOD, SSA 
(również w postaci grafów 3600),
parametrów grubości soczewki.

Metrics AppModuł łączy kluczowe pomiary 
w planowaniu operacji zaćmy, 
dzięki zoptymalizowanej 
technologii Swept Source OCT.

Dane uzyskane podczas analizy 
rogówki, w połączeniu z pomia-
rem głębokości przedniej komo-
ry, grubością soczewki i długością 
osiową, określają parametry isto-
tne do kalkulacji soczewek IOL. 

Dodatkowo, moduł Barret umo-
żliwia automatyczną kalkulację 
soczewek torycznych. Skan OCT 
pozwala na potwierdzenie prawi-
dłowości pomiarów.

Cataract App

consultronix.pl

Eyetracker

Opatentowany układ śledzenia ruchu gałki ocznej w czasie rzeczywistym jest kluczowym elementem 
determinującym jakość badania OCT. Skany są centrowane w punkcie Vertex. Podczas akwizycji położe-
nie skanów jest automatycznie korygowane. Efektem jest uzyskanie uśrednionego obrazu o najwyższej 
jakości, przy minimalnym udziale szumu. Zastosowane rozwiązanie umożliwia wykonanie wiarygod-
nych badań kontrolnych (follow-up).

ANTERION® to okulistyczna platforma diagnostyczna o budowie modułowej, przeznaczona do obrazo-
wania przedniego odcinka oka. Pracuje w oparciu o technologię Swept Source OCT, zoptymalizowaną 
w kierunku obrazów o wysokiej rozdzielczości.

Jeden system wiele możliwości

Budowa modułowa aparatu pozwala na zastąpie-
nie kilku urządzeń, takich jak: biometr, topograf, 
OCT przedniego odcinka, jednym urządzeniem, co 
daje możliwość zwiększenie wydajności pracy 
w gabinecie.
Wszystkie pomiary oparte są na obrazach Swept 
Source o wysokiej rozdzielczości.
Współpracuje z HEYEX 2 - kompletnym rozwiąza-
niem do zarządzania obrazami, zaprojektowanym 
w celu usprawnienia przepływu pracy i zwiększenia 
bezpieczeństwa danych.

Moduł zapewnia kompleksowe 
rozwiązanie diagnostyczne do 
oceny indywidualnej geometrii 
rogówki pacjenta. 

Umożliwia generowanie 
obrazów w wysokiej rozdziel-
czości oraz tworzenie map 
szczegółowych:

map topograficznych 
osiowych, tangencjalnych, 
elewacji;
map całkowitej mocy rogówki;
map pachymetrii;
map wavefront;
obrazów OCT;
obrazów z kamery.

Cornea App


