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Modułowa platforma 
do obrazowania siatkówki 

System SPECTRALIS® jest platformą obrazowania okulistycznego, opierającą się o budowę modułową. Dzięki temu zastosowa-

niu, każdy może skon�gurować swoje własne urządzenie SPECTRALIS® o funkcjonalności odpowiadające jego potrzebom.
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Siatkówka
Jaskra
Przedni odcinek
Analizy neurologiczne Nsite
Moduł jaskrowy - edycja premium
Moduł OCT2 (85 000 Hz)
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Dno oka
Obrazowanie w podczerwieni
BluePeak (AF)
MultiColor
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Angiogra�a
Angiogra�a �uoresceinowa
Angiogra�a indocyjaninowa (ICGA)
Ultra szerokokątna angiogra�a
Angio OCT
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Obrazowanie szerokokątne
Uchylana kamera
Obrazowanie szerokokątne (dno oka i OCT)
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Moduł Glaucoma Premium bazuje na detekcji otwarcia membrany Brucha. Działa w oparciu o unikalny system anatomicznego 

pozycjonowania wspomagany aktywnym Eye Trackerem. 

Moduł jaskrowy
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System SPECTRALIS® to okulistyczna platforma diagnostyczna o konstrukcji modułowej, która łączy skanowa-

nie laserowe dna oka z OCT w wysokiej rozdzielczości. Jest to jedyny system obrazowania z opatentowaną 

technologią TruTrack Active Eye Tracking. Model SPECTRALIS® pozwala na dowolną kon�gurację urządzenia 

w zależności od potrzeb użytkownika.

Moduł MultiColor

MultiColor jest technologią stworzoną do laserowego obrazowa-

nia dna oka. Moduł oferuje szczegółowe obrazy i przejrzystość, 

niedostępne dla tradycyjnych zdjęć wykonanych przy pomocy 

funduskamery. 

MultiColor jednocześnie używa trzech długości fal lasera (pod-

czerwony, zielony, niebieski), co pozwala na obserwację struktur 

siatkówki na różnych głębokościach.

Moduł aniogra�i OCT

Moduł angiogra�i OCT w sposób nieinwazyj-

ny przedstawia szczegółową wizualizację 3D 

ukrwienia naczyniówki i siatkówki.

Ultra szerokokątna angiogra�a
Moduł angiogra�i szerokokątnej zapewnia wysokiej rozdzielczości 

obrazy pokazujące szczegółowy rozkład sieci naczyniowej. Dzięki 

modułowi dostajemy równomiernie oświetlone, jak i niezniekształ-

cone skany obrazujące obszar od plamki do peryferii. Możemy 

zarówno użyć angiogra�i �uoresceinowej (FA) oraz indocyjanino-

wej (ICGA).

SPECTRALIS® oparty jest na unikalnych technologiach bazowych:

TruTrack Active Eye Tracking - aktywny, dwuwiązkowy system 
śledzenia ułożenia oka w momencie pomiaru,

zaawansowany algorytm redukcji szumów (ART),

technologia Auto Rescan umożliwiająca ponowienie badania 
dokładnie w tym samym miejscu,

jednoczesne obrazowanie dna oka: cSLO i OCT,

system pozycjonowania oparty o struktury anatomiczne,

konfokalna skaningowa laserowa oftalmoskopia (cSLO).

Unikalny system modułowy
Spersonalizuj urządzenie do indywidualnych potrzeb, rozbudowując system SPECTRALIS® o poszczególne moduły. Każdy 

z modułów umożliwia wzbogacenie platformy o dodatkową funkcjonalność. Zapewnia to uzyskanie szczegółowych infor-

macji, możliwość przechowywania danych pacjenta oraz wykonywanie precyzyjnych badań kontrolnych (follow-up).
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PODCZERWIEŃ
Płyny wewnątrzsiatkówkowe, 
podsiatkówkowe i pod RPE
Zaburzenie RPE i zmiany barwnikowe
Zmiany zewnątrzsiatkówkowe

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA (FA)
Struktura mikronaczyniowa siatkówki
Przepływ krwi
Integralność bariery krew-siatkówka (BRB)

BLUE PEAK - AUTOFLUORESCENCJA
Sprawdzenie stanu warstwy RPE
AMD
Zanik geogra�czny
Dystro�e plamki

ANGIOGRAFIA INDOCYJANINOWA (ICGA)
Struktura naczyniówki oraz przepływ

MULTICOLOR
Obrzęk
Neowaskularyzacja
Druzy
Krwotok
Choroby szklistkowo-plamkowe
CSCR/RVO

SOCZEWKA SZEROKOKĄTNA 55° 
DNO OKA + OCT
Choroby retinowaskularne
Retinopatia cukrzycowa
Trakcje witreoretinalne

SD-OCT
Wysokiej rozdzielczości obraz struktur 
siatkówki i naczyniówki
Jednoczesny obraz dna oka cSLO + OCT

ULTRA SZEROKOKĄTNA ANGIOGRAFIA 
Mikronaczyniowa struktura na peryferiach
Retinopatia cukrzycowa
Zapalenie błony naczyniowej

ANGIO OCT (OCTA)
Nieprawidłowości naczyniowe
Neowaskularyzacja naczyniówki
Okluzja
Mikrotętniak
Proliferacja naczyniowa

Zbuduj swój własny SPECTRALIS®


