
OBUOCZNY POMIAR REFRAKCJI  
I DOBÓR KOREKCJI OKULAROWEJ

WSPARCIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Eye Refract™ opracowany przez firmę VISIONIX® to rewolucyjny system do pomiaru refrakcji i doboru 
korekcji okularowej. Automatyczne badanie przy użyciu technologii Wavefront dostarcza precyzyjne 
oraz wiarygodne wyniki. Urządzenie wspomagane jest sztuczną inteligencją. 

Wstępna analiza

Pomiar refrakcji

Dobór korekcji

Końcowa diagnoza

Technologia Wavefront

Technologia pozwala na pomiar aberracji układu optycznego 
oka z niespotykaną wcześniej liczbą punktów pomiarowych, 
podczas gdy tradycyjne technologie mierzą pojedynczy punkt 
lub tylko kilka punktów. Refrakcja oparta na analizie czoła fali 
oferuje badanie obuoczne, system kontroli akomodacji oraz 
automatycznie dopasowujące się soczewki. 

Obuoczna refrakcja

Wykonywane pomiary dają dwukrotnie lepszą dokładność  
i powtarzalność. Badanie jest precyzyjne, dostarcza wiary-
godne dane, co przekłada się na większą satysfakcję pacjenta. 

All-in-one

System składa się z automatycznego dioptromierza VX40 ba-
zującego na technologii Wavefront, wyświetlacza optotypów 
VX22 lub wersji VX25 w mniejszej obudowie pozwalającej na 
oszczędność miejsca, tabletu i jednostki głównej Eye Refract. 
Elementy zestawu komunikują się za pomocą niezależnego 
sygnału WiFi.

Sztuczna inteligencja

Automatyczny proces, który w krótkim czasie wykonuje 
obuoczny pomiar. Obsługa programu jest bardzo intuicyjna. 
Sztuczna inteligencja dostarcza spójne i powtarzalne wyniki 
badań. 
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NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE GABINETU
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Elektroniczny foropter 
sterowny za pomocą tabletu

vx65Autokeratorefraktometr 
zapewniający precyzyjne pomiary

vx90
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technologię Wavefront
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Obsługa danych

Urządzenie może być obsługiwane w pełni zdalnie. Dodatko-
wo wyniki są dostępne do oceny przez autoryzowane osoby 
z dowolnego miejsca.

AUTOMATYCZNY POMIAR
I KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA

PRZEDNI ODCINEK OKA
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Platformy VX120+ oraz VX130+ automatycznie wykonują serie pomiarów przełączając się pomiędzy 
poszczególnymi trybami badania. Po wykonaniu pomiaru na jednym oku, głowica samodzielnie 
zmienia swoje ustawienie rozpoczynając badanie na drugim oku. Pełna diagnostyka trwa 90 sekund.

Visionix VX650 łączy w sobie istotne technologie monitorowania zarówno przedniego, jak i tylnego 
odcinka. To w pełni automatyczne urządzenie, które pozwala przeszkolonemu personelowi wykryć 
szerokie spektrum wad i chorób oka w mniej niż 90 sekund.

Pomiary refrakcji

Pomiary wykonywane są zarówno w warunkach fotopowych, 
jak i skotopowych. Technologia analizy czoła fali (Wavefront) 
pozwala na pomiary aberracji (badanych jest aż 1500 punk-
tów pomiarowych).

okulistyka@cxsa.pl | cxsa.pl okulistyka@cxsa.pl | cxsa.pl

Retroiluminacja

Zastosowana w systemie funkcja retroiluminacji pozwala 
ocenić przezierność soczewki. 

Kamera Scheimpfluga

Zdjęcia przedniej komory wykonane z użyciem kamery umoż-
liwiają m.in.: ocenę szerokości kątów przesączania, kąta Kap-
pa, głębokości i objętości przedniej komory. Ponadto na obra-
zie przedstawiona jest grubość rogówki na całym przekroju.

Zaawansowana refrakcja obiektywna

Obiektywny pomiar refrakcji
1400 pkt pomiarowych analizowanych na źrenicy o średnicy 7 mm
Pomiar w różnych warunkach oświetleniowych (mezopowych i fotopowych)
Pomiar aberracji niższego i wyższego rzędu
Dostęp do map ostrości wzroku i jakości widzenia 
Analiza krzywej MTF
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Ocena właściwości układu optycznego

Wizualizacja zmętnień soczewki
Analiza Wavefront dla rogówki, soczewki, całego układu optycznego
Pomiar astygmatyzmu
Kąt Kappa
Klasyfikacja przezierności soczewki

Topografia rogówki

Mapy osiowe, tangencjalne, elewacji i refrakcji
Współczynnik prawdopodobieństwa występowania stożka rogówki (KPI)
Monitorowanie stożka rogówki
Pomiar astygmatyzmu
Aberrometria rogówki

Zespół Suchego Oka (ZSO)

Nieinwazyjny pomiar czasu przerwania filmu łzowego (NIBUT) 
Wykonywanie kolorowych zdjęć oka z wykorzystaniem skali Efrona 
do oceny skali problemu
 Pomiar wysokości menisku filmu łzowego

Pachymetria i tonometria

Wartość centralna zmierzonej pachymetrii zostaje wykorzy-
stana do korekcji kolejnego badania tj. tonometrii bezkontak-
towej. Operator otrzymuje wynik przed korekcją oraz po jej 
zastosowaniu, dodatkowo może wybrać metodę kalkulacyjną.

Topografia

W module topografii do pomiaru wykorzystywane są 24 pier-
ścienie Placido. Uzyskane dane można przedstawić na wielu 
mapach typowych dla zaawansowanych topografów. Użyt-
kownik ma również możliwość sprawdzenia zmierzonych 
wartości w dowolnym miejscu na obrazie.

Analiza

Badanie dostarcza pełną informację o wadzie wzroku u pa-
cjenta, pozwalając również na sprawdzenie poszczególnych 
aberracji, generowanie map ich rozkładu, a także wskazanie 
miejsca ich występowania na rogówce lub pozostałej cześci 
układu optycznego.

Udoskonalony system zdjęć wykonanych za pomocą 
topografu i kamery Scheimpfluga pozwala na pełną 
analizę rogówki (komorę przednią i tylną), generowanie 
map pachymetrycznych oraz ewentualną ocenę 
położenia soczewki torycznej.

Moduł badania Zespołu Suchego Oka umożliwia 
generowanie map czasu przerwania filmu łzowego, 
dokumentację zdjęciową, ocenę według skali Efrona 
oraz pomiar wysokości menisku łzowego.

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA 
(ZSO)

VX120+ VX130+ VX650

Automatyczny pomiar refrakcji i keratometrii oparty na technologii Wavefront

Autorefraktometr z keratometrią

Aberrometria

Retroiluminacja

Topografia rogówki

Tonometr bezkontaktowy

Kamera Scheimpfluga

Pachymetria

Całkowity Eye Tracking

Tylna powierzchnia rogówki

Dostęp zdalny

Offline/Usługa internetowa

Kolorowa kamera

Suche oko

NBUT

Klasyfikacja Efrona

Wartość menisku łzowego

Funduskamera

Funduskamera

TECHNOLOGIA. Analiza Wavefront za pośrednictwem 
czujnika Shacka-Hartmanna

TECHNOLOGIA. Retroiluminacja, Shack-Hartmann, 
Scheimpflug, pierścienie Placido

TECHNOLOGIA. Pierścienie Placido, kamera wykonu- 
jąca zdjęcia oka z uwzględnieniem kolorowych obra- 
zów gruczołów Meiboma

TECHNOLOGIA. Analiza Wavefront za pośrednictwem 
czujnika Shacka-Hartmanna, pierścienie Placido

Pełny zakres zastosowań klinicznych

VX650 wykrywa wiele schorzeń okulistycznych, takich jak Ze-
spół Suchego Oka, stożek rogówki, zaćma, jaskra, retinopatia 
cukrzycowa, wylewy i wiele innych.

Zwiększony poziom opieki

Wiele funkcji w jednym aparacie ogranicza konieczność 
przemieszczania się pacjenta pomiędzy gabinetami oraz 
skraca czas badania.

Pomiar i wyniki

Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii pomiarowej 
Wavefront, pozwala na uzyskiwanie dokładnych i powtarzal-
nych wyników.

Bezpieczeństwo danych

Wyniki są zabezpieczone zgodnie z GDPR (General Data Pro-
tection Regulation) oraz HIPAA (Health Insurance Portability 
and Accountability Act).
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Pomiar dzięki wbudowanej funduskamerze
Współczynnik Cup/Disc

Możliwość pomiaru współczynnika Cup/Disc mogącego sygnalizować 
obecność jaskry

Zdjęcia dna oka

Wykonywanie wysokiej jakości zdjęć dna oka z możliwością oceny  
z zastosowaniem filtrów

TOPOGRAFIA TYLNEJ  
POWIERZCHNI ROGÓWKI

MULTIFUNKCYJNA DIAGNOSTYKA 
ZA POMOCĄ JEDNEGO DOTKNIĘCIA
PRZEDNI I TYLNY ODCINEK OKA

Obrazowanie przedniego i tylnego odcinka

Wielofunkcyjne urządzenie do pomiarów i analizy: refrakcja, 
aberrometria, topografia, pachymetria, kamera Scheimpfluga, 
tonometria, a także zintegrowana funduskamera.


