
Technologia SHIFT
SHIFT to technologia dostępna dla aparatów SPECTRALIS, która oferuje wybór indywidu-
alnych prędkości skanowania (20, 85, 125 kHz) do akwizycji obrazu OCT i OCTA. Standar-
dowe ustawienia zapewniają wydajny przepływ pracy, pozostawiając możliwość zmiany 
prędkości skanowania. W ten sposób zachowana jest równowaga między jakością ob-
razu, a szybkością jego rejestracji. Dzięki temu dostosowujemy opiekę nad pacjentami  
do ich potrzeb.

SPECTRALIS®

Okulistyczna platforma diagnostyczna o konstrukcji modułowej, która łączy skanowanie 
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 konfigurację urządzenia w zależności od potrzeb użytkownika.
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Osiągnij najlepszy stosunek sygnału 
do szumu i uzyskaj optymalną jakość 
obrazu OCT oraz wizualizację detali po-
przez zmniejszenie prędkość do 20 kHz. 
Jest to sugerowane ustawienie w przy-
padku gęstych skanów objętościowych 
z wysokim ART, np. OCTA.

Osiągnij szybszą akwizycję obrazu bez 
klinicznie istotnej straty w jakości ska-
nu OCT dzięki prędkość 125 kHz.

Pozostań w domyślnej prędkość 85 kHz, 
aby utrzymać równowagę pomiędzy 
szybkością i jakością dla struktural-
nego OCT. Jest to polecane ustawienie  
w trudnych przypadkach jak np. blizny 
rogówkowe, zaćma, suche oko, nieprze-
zierności mediów.

SHIFT. Prędkość dostosowana do potrzeb.

USPRAWNIONY 
PRZEPŁYW PRACY

OPIEKA DOSTOSOWANA 
DO POTRZEB PACJENTÓW

ZOPTYMALIZOWANA
WYDAJNOŚĆ



20 kHz. Czasami wolniej znaczy lepiej.
Szybkość skanowania 20 kHz zapewnia wyższą czułość i lepszy stosunek sygnału do 
szumu w trakcie rejestrowania diagnostycznych obrazów OCT. Zwłaszcza, gdy inne urzą-
dzenia i moduły nie pozwalają na rozróżnienie szczegółów w uzyskanych obrazach ze 
względu na nieprzezierność mediów.

ZOPTYMALIZOWANA
WYDAJNOŚĆ

PRZEJRZYSTOŚĆ, 
SZCZEGÓŁOWOŚĆ

OPIEKA DOSTOSOWANA 
DO POTRZEB PACJENTÓW

125 kHz. Czasami szybciej znaczy lepiej.
Szybkość skanowania 125 kHz może przyspieszyć akwizycję obrazu OCTA nawet do 30%. 
Jest to możliwe w przypadku nieinwazyjnego obrazowania angiograficznego o wysokiej 
rozdzielczości siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego. Możliwe obrazowanie przepływu na-
wet w drobnych naczyniach przy jednoczesnej minimalizacji artefaktów.

ZOPTYMALIZOWANA
WYDAJNOŚĆ

PRZYSPIESZONA AKWI-
ZYCJA OBRAZU OCTA

OPIEKA DOSTOSOWANA 
DO POTRZEB PACJENTÓW
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