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OCULUS Pentacam®/Pentacam® HR
Золотий стандарт для томографії переднього сегменту ока

З моменту своєї появи у 2002 році OCULUS Pentacam® є незамінним інструментом 
для лікарів-офтальмологів та офтальмохірургів, які прагнуть забезпечити точну 
діагностику та успішне лікування.

Ефективні попередні обстеження та подальші спостереження
За один крок, який можна доручити асистенту, OCULUS Pentacam® обстежує весь 
передній відділ ока незалежно від слізної плівки. Із зображень Шеймпфлюга високої 
роздільної здатності він обчислює скориговану з урахуванням руху 3D модель.

Всебічний аналіз
Як основа для точної кератометрії, передумова для розрахунку ІОЛ та для виявлення 
ектазії й порушень, а також для розрахунку хвильового фронту, Pentacam® надає повну 
картину всієї рогівки (пахіметрію та дані товщини й кривизни).

Скринінги з підтвердженою наукою надійністю
Для швидкого та надійного скринінгу глаукоми OCULUS Pentacam® автоматично 
визначає об’єм, кут та глибину передньої камери, а потім порівнює значення у звіті 
швидкого скринінгу з нормальними та патологічними нормативними даними.

Надійні дані для встановлення діагнозу
Синє світло OCULUS Pentacam® робить видимим помутніння рогівки, кришталик ока 
та ІОЛ, тому захворювання рогівки надійно виявляються, а прогресування катаракти 
можна об’єктивно оцінити. 

Відмінність Pentacam® HR — це його чутлива оптика, яка робить надзвичайно чіткі 
та якісні зображення Шеймпфлюга.
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Д-р Тобіас Нойхан (Tobias Neuhann), д.мед.н., Німеччина

«Pentacam® є обов’язковим для всіх, хто виконує катарактальні або рефракційні 
операції. Жоден інший інструмент не надає стільки інформації, що має клінічне 
значення».

Д-р Майкл В. Белін (Michael W. Belin), д.мед.н., США

«Я використовую Pentacam® з моменту його створення. І тепер я не уявляю, як можна 
взяти на операцію рефракційного пацієнта без його повного томографічного 
обстеження. Pentacam® є найважливішим діагностичним обладнанням в нашому 
відділенні лазерної мікрохірургії. Я вважаю його незамінною частиною моєї 
практики».

Д-р Паоло Вінцігерра (Paolo Vinciguerra), д.мед.н., Італія

«Я не можу уявити собі жодної операції на рогівці або рефракційну хірургію 
без перед- та післяопераційних обстежень з Pentacam®».

Д-р Наойукі Маеда (Naoyuki Maeda), д.мед.н., Японія

«На мій погляд, Pentacam® HR є дуже корисним інструментом для скринінгу 
перед катарактальною хірургією, особливо для преміальних ІОЛ. Для вибору 
оптимальної ІОЛ для відповідного пацієнта можна зробити детальну оцінку. 
Спеціально для імплантації торичних ІОЛ, з Pentacam® можна оцінити вплив 
задньої поверхні рогівки».

Проф. Ренато Амброзіо (Renato Ambrósio Jr.), д.мед.н, Бразилія

«З першого дня використання Pentacam® я переконався в його надійності 
та необхідності для скринінгу рефракційних кандидатів на ризик ектазій. 
Обстеження з Pentacam® є також дуже важливими для оцінки пацієнтів 
щодо захворювань рогівки, катаракти та глаукоми».

Д-р Хайме Арамберрі (Jaime Aramberri), д.мед.н., Іспанія

«Точність вимірювання кривизни з використанням Pentacam® HR виявилася кращою, 
ніж в інших томографів та автокератометрів».

Відгуки користувачів Pentacam®

Основні принципи Скринінг Рефракція Катаракта Додаткове програмне 
забезпечення

Конфігурація 
та характеристики

– Звіт розширеної ектазії  
Belin/Ambrósio

– Стадія та прогресування 
кератоконуса

– Підбір контактних лінз

– Оптична денситометрія 
рогівки

– Аналіз Фур’є

– Рогівкові кільця

– Звіт передопераційного 
аналізу катаракти

– Розподіл оптичної  
сили рогівки

– Аналіз Церніке

– PNS та 3D аналіз  
катаракти

– Розрахунок сили ІОЛ

– Звіт Холадея (Holladay)

– Звіт CSP

– Моделювання 3D pIOL 
та вікове прогнозування

– Огляд програмного 
забезпечення

– Підключення до мережі

– Звіт швидкого  
скринінгу

– Загальний огляд

– Топографія

– Автоматична активація 
вимірювання

– Огляд функцій

Зміст
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Томографія переднього сегменту
Швидкість, відтворюваність, можливість доручення процедури асистенту

Завдяки автоматичному запуску процедури вимірювання, Pentacam® надає загальний огляд переднього сегмента 
ока всього за дві секунди. Вимірювання не залежать від слізної плівки та від того, хто проводить вимірювання. 
Pentacam® HR оцінює до 138 000 точок вимірювання.

Найважливіші функції: 

 � Топографія передньої та задньої поверхні рогівки
 � Пахіметрія усієї поверхні
 � Раннє виявлення ектазії
 � 3D-аналіз передньої камери
 � Звіт швидкого скринінгу з даними 
по найважливіших параметрах

 � Нормативні дані хвильового фронту рогівки
 � Загальна сила рефракції рогівки (TCRP)
 � 3D-денситометрія рогівки та кришталика ока
 � Програмне забезпечення для підбору 
контактних лінз

 � Томографія переднього сегменту

Передня та задня 
поверхня рогівки

Передня камера

Кришталик Райдужка
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Перед операцією мій лікар пояснив, що дозволяє 
досягнути обстеження з Pentacam®. Я була вражена, 
що я взагалі зможу бачити після такого
помутніння кришталика!

Pentacam®: незамінний для Вас і Ваших пацієнтів

Катаракта

Користуйтеся перевагами простих, але всебічних 
скринінгів рогівки. Швидкий скринінговий звіт, раннє 
виявлення ектазії за Белін/Амброзіо (Belin/Ambrósio) 
та оцінка оптичної денситометрії рогівки — чотири 
чітко визначені кроки допомагають Вам вибрати 
оптимальну ІОЛ. Pentacam® обчислює загальну силу 
рефракції рогівки (TCRP), допомагаючи Вам, зокрема, 
у виборі, позиціюванні та розрахунку торичних ІОЛ. 
Функція імпорту осьової довжини з оптичних біометрів 
та доступ до програм трасування променів, таких 
як Phaco Optics і OKULIX, дозволяють виконувати 
розрахунки ІОЛ для будь-якої рогівки.

Оцінка рефракції

Звіт розширеної ектазії Белін/Амброзіо (Belin/Ambrósio) 
допомагає в ранньому виявленні ектазії рогівки. 
Кінцевий параметр обчислюється та зображується 
в кольорі. Таким чином програмне забезпечення 
Pentacam® допомагає Вам у встановленні діагнозів. 
Кератометрія, асферичність і пахіметрія усієї поверхні 
допомагають у плануванні рефракційної хірургії. 
Pentacam® з великою точністю вимірює нестандартні 
рогівки, чітко надаючи необхідні на практиці 
параметри. Це гарантує надійне планування 
для імплантації рогівкових кілець, крос-лінкінгу (CXL) 
та трансплантації рогівки.

Глаукома

Глаукома є одним з найбільш поширених захворювань 
ока. Звіт швидкого скринінгу — це скринінговий 
інструмент для її виявлення. Використовуйте 
оцінку кута та обсягу передньої камери на основі 
опублікованих робіт та клінічних зображень. 
Зокрема, у дослідженнях* визначено автоматично 
розрахований обсяг передньої камери як важливий 
параметр.

* Assessment of the anterior chamber parameters after laser iridotomy 
in primary angle close suspect using Pentacam® and gonioscopy; 
Alireza et al; Int J Ophthalmol, 2013, 6(5):680-684

 Comparison of scheimpflug imaging and spectral domain anterior 
segment optical coherence tomography for detection of narrow anterior 
chamber angles; Grewal et al; Eye Vol.: 25

Я просто більше не хотів носити окуляри! 
Під час передопераційного обстеження результати 
Pentacam® дали мені впевненість.

Лікар виявив у мене ризик розвитку глаукоми 
на ранній стадії. Він зміг негайно вжити 
відповідних заходів.

Скринінг Рефракція Катаракта Додаткове програмне 
забезпечення

Конфігурація 
та характеристикиОсновні принципи
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Загальний скринінг
Фільтрація, оцінка, представлення

Фільтрація, оцінка та чітке представлення даних є великою проблемою в клінічній практиці. Саме цю проблему 
вирішує звіт швидкого скринінгу. Найважливіші дані представлені таким чином, що Ви отримуєте повну картину 
по Вашому пацієнту з першого погляду.

Звіт швидкого скринінгу

 � Дані з опублікованих досліджень збираються 
та зберігаються в програмному забезпеченні 
Pentacam®.

 � Розподіл нормальних нормативних значень 
представлено смугами у відтінках сірого кольору.

 � Діаграми показують розподіл для нормальних 
(у зеленому кольорі) та патологічних (у червоному 
кольорі) очей.

 � Для надання додаткової інформації наводяться 
джерела, на яких базуються оцінки.

 � У разі виявлення порушень на інтерактивній 
навігаційній панелі з’являються спеціальні позначки 
для отримання більш детальних висновків.

Раннє виявлення 
ектазії рогівки

Розподіл нормальних (зелений колір)  
та патологічних (червоний колір) 
нормативних даних

Індивідуальне 
значення 
для пацієнта

Інтерактивна 
панель навігації

Розподіл 
в нормальних 
нормативних даних
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Після отримання початкової інформації у звіті швидкого скринінгу, у додаткових звітах показується допоміжна 
інформація по конкретних випадках. В залежності від порушень, інтерактивна панель навігації рекомендує звіти, 
які ведуть до відповідних детальних аналізів з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта.

Скринінг та подальше спостереження забезпечують безпеку

Загальний огляд

Зображення Шеймпфлюга дозволяють зробити 
якісну оцінку переднього сегмента ока. Помутніння 
рогівки або кришталика виразно зображуються. 
Кератометрія, пахіметрія й асферичність дозволяють 
провести первинний аналіз поверхні рогівки. 
Визначається об’єм, кут і глибина передньої камери. 
Внутрішньоочний тиск коригується на основі 
центральної товщини рогівки.

Порівняння зображень  
Шеймплюга для двох обстежень

Для кращої консультації пацієнта можна накладати 
одне зображення Шеймпфлюга на інше. Таким чином 
можна виявити численні зміни в передньому сегменті 
ока. Ця візуалізація також є корисною у поясненні 
змін пацієнту.

4 карти для рефракційного аналізу

Топографічні та елеваційні карти дозволяють кількісно 
оцінити поверхню рогівки. Елеваційна карта задньої 
поверхні показує патологічні зміни на самому їх 
початку. Карта товщини рогівки ясно показує найтоншу 
точку і це є важливим, наприклад, в плануванні 
рефракційної хірургії.

Об’єднання елеваційних даних передньої та задньої 
поверхонь рогівки, топографії й пахіметрії допомагає 
виявляти аномалії на ранніх стадіях.

Основні принципи Рефракція Катаракта Додаткове програмне 
забезпечення

Конфігурація 
та характеристикиСкринінг
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Скринінг ектазії
Раннє виявлення ектазії

Pentacam® оснащено інтуїтивним та зручним програмним забезпеченням, яке гарантує безпеку пацієнтів 
та допомагає лікарям вибрати найкращі варіанти для досягнення оптимальних результатів.

Звіт розширеної ектазії  
Белін/Амброзіо (Belin/Ambrósio)

На додаток до виявлення кератоконуса цей 
скринінг спрямований на раннє виявлення ектазій. 
За допомогою цієї програми оцінюється структурна 
пахіметрична прогресія та передня і задня поверхня 
рогівки. Також в ній міститься база даних для очей 
з міопією та гіперметропією. Всі індивідуальні 
параметри об’єднуються в кінцевий фактор на основі 
регресійного аналізу.

Індивідуальні параметри та кінцевий фактор 
представлені білим, жовтим і червоним кольорами.

Розрахунок та аналіз 
стандартних 
та розширених 
елеваційних карт 
передньої поверхні

Розрахунок та аналіз 
стандартних 
та розширених 
елеваційних карт 
задньої поверхні

Кінцевий фактор для раннього 
виявлення ектазії рогівки

Відхилення окремих параметрів 
від меж норми

Пахіметрична 
прогресія
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Найсучасніші програмні модулі Pentacam® допомагають Вам ефективно оцінити стадію та прогресування кератоконуса 
на основі переконливих результатів вимірювань та надають Вам повну базу даних по контактних лінзах.

Оцінка стадії кератоконуса та підбір контактних лінз

Топометрія /  
оцінка стадії кератоконуса

Для визначення кератоконуса використовується екран 
Топометрії / оцінки стадії кератоконуса (Topometric 
/ KC Staging). Використовується система оцінки 
стадії кератоконуса Belin ABCD, метод класифікації 
розроблений проф. Майклом Беліним (Michael Belin), 
США.1 Надається огляд всіх параметрів, що відносяться 
до класифікації кератоконусу, включаючи задню 
поверхню рогівки і найточніші пахіметричні значення. 
Ця система оцінки може також використовуватись 
ретроспективно для класифікації даних попередніх 
обстежень пацієнта.

Звіт прогресування Belin ABCD

Прогресування кератоконуса тепер можна легко 
виявити та зобразити на новому звіті прогресування 
Belin ABCD, який заснований на системі оцінки стадії 
кератоконуса Belin ABCD. Основною перевагою цього 
звіту є оцінка задньої поверхні рогівки й товщини 
рогівки в її найтоншому місці. Ця інформація 
недоступна топографам Placido та підкреслює перевагу 
томографів переднього сегмента. Будь-яка прогресія 
може бути легко і швидко виявлена, оскільки кожен 
окремий параметр оцінюється та зображається 
на діаграмі.

Підбір контактних лінз

Динамічне моделювання флюоресцентних зображень 
показує попередню посадку контактних лінз. 
Інтегрована розширювана база даних контактних лінз 
містить геометрію понад 840 000 лінз. Користувач може 
скласти свій власний список та за потребою додавати 
інші контактні лінзи до бази даних. Параметри нахилу 
та положення контактної лінзи можуть бути налаштовані 
вручну.

1 Global consensus on keratoconus and ectatic diseases; Gomes JA1,  
Tan D, Rapuano CJ, Belin MW, Ambrosio R Jr, Guell JL, Malecaze F, 
Nishida K, Sangwan VS; Group of Panelists for the Global Delphi Panel 
of Keratoconus and Ectatic Diseases; Cornea. 2015 Apr; 34(4): 359-69.

Основні принципи Скринінг Рефракція Катаракта Додаткове програмне 
забезпечення

Конфігурація 
та характеристики
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Рефракційний скринінг
Планування лазерної рефракційної хірургії

Pentacam® неінвазивно вимірює всю рогівку від лімба до лімба. Цей оригінальний метод не залежить від слізної 
плівки та гарантує точність вимірювання центру рогівки. Завдяки цьому забезпечується структуроване представлення 
всіх параметрів, важливих для планування рефракційної хірургії.

Денситометрія рогівки 
обраного шару

Горизонтальне зображення 
Шеймпфлюга

Вертикальне зображення 
Шеймпфлюга

Графіки середньої 
та макс. денситометрії 
обраного шару

Оптична денситометрія рогівки

Завдяки панорамним зображенням рогівки можна 
виявити захворювання рогівки. Це дозволяє 
проводити об’єктивну кількісну оцінку та подальше 
спостереження. Оптична денситометрія може бути 
оцінена за допомогою таблиці або кольорового 
графіка. У таблиці виміряні значення представлені 
за різними зонами і шарами. Результати оптичної 
денситометрії рогівки відображаються відповідно 
до опублікованих вікових нормативних даних. 
Це забезпечує основу для виявлення інших 
захворювань, таких як дистрофія Фукса.

Значення денситометрії різних 
шарів та кільцевих сегментів

Середня або  
макс. карта 
денситометрії

Графіки середньої та максимальної денситометрії 
обраного кільцевого сегмента
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Оцінка рогівки — це не просто топографія. Це більш потреба в глобальному аналізі. Pentacam® представляє 
пахіметричну прогресію, що дозволяє провести оцінку структури рогівки. Оптична денситометрія полегшує 
цільові обстеження зі щілинною лампою, дозволяючи виявити захворювання на ранніх стадіях.

Якісна та кількісна оцінка рогівки

Рефракція

Pentacam® неінвазивно вимірює всю рогівку від лімба до 
лімба. Цей оригінальний метод не залежить від слізної 
плівки та гарантує точність вимірювання центру рогівки. 
Отримуйте переваги структурованого представлення всіх 
параметрів, важливих для планування рефракційних 
операцій.

Аналіз Фур’є

Рефракційна сила передньої поверхні рогівки 
складається з різних компонентів. Аналіз Фур’є 
ідентифікує чотири з них:

 � Сферичний компонент
 � Децентрація
 � Регулярний астигматизм
 � Порушення

Патологічні зміни можуть бути кількісно визначені, 
а імовірний вплив на гостроту зору може бути 
пояснений.

Рогівкові кільця

На цьому екрані показуються всі параметри, 
необхідні для планування імплантації рогівкових 
кілець. Залежно від обраної хірургічної 
процедури — з використанням ручного розсічення 
або фемтосекундного лазера — товщина рогівки 
представлена в окремих ділянках і сегментах.

Основні принципи Скринінг Рефракція Катаракта Додаткове програмне 
забезпечення

Конфігурація 
та характеристики
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Скринінг катаракти
Вибір преміальної ІОЛ за чотири простих кроки

Преміальні ІОЛ дозволяють значно покращити зорову функцію Ваших пацієнтів. Точні дані вимірювань, 
які Ви отримуєте з Pentacam®, допоможуть у виборі правильної лінзи для будь-якої геометрії: торичної, 
асферичної або мультифокальної.

Звіт передопераційного 
аналізу катаракти

Звіт передопераційної катаракти було розроблено 
у співпраці з доктором Наойукі Маеда [Naoyuki 
Maeda], професором медичної школи університету 
в Осаці, Японія. Таке відображення допомагає 
користувачам у виборі оптимальної преміальної ІОЛ.

Враховуються наступні параметри:
1. Загальні аберації рогівки вищих порядків
2. Регулярність топографії рогівки
3. Загальні сферичні аберації рогівки
4. Порівняння рогівкового астигматизму 

2. Регулярність топографії 
передньої поверхні 
рогівки та загальна 

сила рефракції рогівки 
(TCRP) — для торичних ІОЛ

1. Загальні аберації 
рогівки вищих 

порядків — для 
мультифокальних  

ІОЛ

3. Загальні сферичні аберації 
рогівки — для сферичних 
або асферичних ІОЛ

4. Порівняння рогівкового 
астигматизму та вплив задньої 

поверхні рогівки —  
для торичних ІОЛ
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Pentacam® надає катарактальним хірургам комплексні варіанти аналізу для документування прогресування катаракти 
та оптимального планування операції.

Передопераційна діагностика — Ваша концепція успіху

Розподіл оптичної сили рогівки

У таблиці наведені оптичну силу рогівки в різних зонах 
і кільцях. Це дозволяє окремо оцінити вплив задньої 
поверхні рогівки на загальну оптичну силу рогівки, 
астигматизм та вісь.

Аналіз Церніке

Похибка хвильового фронту всієї рогівки 
розраховується індивідуально за допомогою 
трасування променів. Аберації вищого порядку 
обчислюються та представляються у порівнянні 
з нормальною популяцією.

Оцінка стану ядра (PNS)  
та 3D аналіз катаракти

Завдяки блакитному світлу стають видимими 
помутніння природного кришталика ока. Проводиться 
дво- й тривимірне кількісне визначення помутніння 
кришталика в окремих шарах та помутніння задньої 
капсули. Функція оцінки катаракти за методом 
Pentacam® (PNS — Pentacam® Nucleus Staging) 
дозволяє оптимізувати рівень ультразвукової енергії 
та ефективний час факоемульсифікації (EPT) в хірургії 
катаракти з використанням фемтосекундного лазера.

Основні принципи Скринінг Рефракція Катаракта Додаткове програмне 
забезпечення

Конфігурація 
та характеристики
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Розрахунок сили ІОЛ
Розрахунок сили ІОЛ для неоперованих очей та очей після рогівкової рефракційної хірургії

Калькулятор ІОЛ надає різні формули як для неоперованих очей, так і для очей після рогівкової рефракційної 
хірургії. В базу даних включено сферичні, асферичні, мультифокальні та торичні ІОЛ. Дані про імплантовану ІОЛ 
та післяопераційну рефракцію зберігаються всього у два кліки. Програмне забезпечення дозволяє оптимізацію 
констант ІОЛ (Prof. Wolfgang Haigis).

TCRP для розрахунку оптичної сили 
торичної ІОЛ

Торичні ІОЛ можуть бути розраховані на основі 
індивідуальних параметрів SIA (хірургічно 
індукованого астигматизму) та TCRP. TCRP враховує 
поверхню задньої рогівки, підвищуючи точність 
розрахунку ІОЛ1. 

Включені формули: Hoffer Q, Holladay I, SRK/T, Haigis, 
Barrett Universal II, Savini1 та Barrett для торичних IOLs, 
HillPotvinShammas2 після міопічного LASIK, HillPotvin 
після RK3, double K Hoffer, SRK/T та Holladay і формула 
Olsen (трасування променів). Holladay IOL Consultant 
та OKULIX (трасування променів) можуть бути пов’язані 
до програмного забезпечення.

Осьова довжина: 
вводиться вручну

Імплантовані та 
збережені ІОЛ 

і хірургічні дані
Автоматична 

перевірка 
правдоподібності

1 An Analysis of the Factors Influencing the Residual Refractive 
Astigmatism After Cataract Surgery With Toric Intraocular Lenses; 
Giacomo Savini and Kristian Næser; IOVS2015; 56:827–835.DOI:10.1167/
iovs.14-15903

2 New algorithm for intraocular lens power calculations after myopic 
laser in situ keratomileusis based on rotating Scheimpflug camera data; 
Richard Potvin, OD, Warren Hill, MD; JCRS 2015; 41:339–347 Q 2015 
ASCRS and ESCRS

3 New algorithm for post-radial keratotomy intraocular lens power 
calculations based on rotating Scheimpflug camera data; Richard Potvin, 
OD, Warren Hill, MD; JCRS 2013; 39:358–365 Q 2012 ASCRS and ESCRS

Розрахунок 
сили ІОЛ

Дані післяопераційної рефракції 
для оптимізації констант ІОЛ

SIA та цільова 
рефракція SEQ

Цей програмний модуль є доступним лише 
для Pentacam® HR



All necessary information, such as IOL power results and resulting SEQ, is summarized in a clear and intuitive printout,  
ready for use right before surgery.

IOL power calculation printouts

This software module is available for the
Pentacam® HR only

Printout of an IOL power calculation for a multifocal IOL

IOL printout

For optimal pre-op decision making, all relevant data  
(i.a. ACD, HWTW) is displayed, the following of which 
deserve particular mention:

 � Chord μ
 � Total WFA Z40, 6mm
 � Total WFA HOA, 4mm

The result of the automatic plausibility check is 
displayed, corroborating or querying the measured  
data to support you in your decision making.

Patient 01 Demo Cataract, Cataracta Centralis Exam Date 17.10.2006

D.o.B. 06.04.1935 Exam Time 11:20:06

ID OD grade 2, OS opaque epithel Planning Date 25.03.2019

Surgeon TestSurgeon, Test Eye Status

Cor./Diseases:

Info:

OS

(Left)
incision

IOL axis

QS OK Tgt Refr SEQ -0.25 D SIA 0.15 D @ 90°

AL (opt.) manual 23.600 mm (M) SimK 15° (n = 1.3375) TCRP 3mm, zone, pup.

ACD (Ext.) 3.73 mm K1 43.1 D / 7.83 mm @ 149° 42.6 D @ 135°

Pupil Dia 2.65 mm K2 43.4 D / 7.78 mm @ 59° 42.7 D @ 45°

HWTW K Avg 43.2 D / 7.80 mm 42.7 D

Chord µ 0.11 mm Astig 0.3 D 0.1 D

TCRP WFA Z40, 6mm 0.393 µm K1 Pre-Refr.-Surg.

TCRP WFA HOA, 4mm 0.097 µm K2 Pre-Refr.-Surg.

OS-OD Test OK

 13  Alcon AcrySof IQ Toric SN6AT(2-9)

Haigis Savini Toric
K1/K2 (SimK 15°): KAvg = 43.2 D (n=1.3375) TCRP 3mm, zone, pup.: Astig: 0.1D @ 45°

IOL SEQ Emm. = +22.08 D | a0:-0.323 a1:0.213 a2:0.208 IOL Toricity Emm. = +0.26 D @ 17°

IOL SEQ Refraction SEQ IOL Toricity Astig. Res.

+21.50 +0.40 n.a.

+22.00 +0.05 n.a.

+22.50 -0.29 T2 1.00 D +0.50 D @ 107°

+23.00 -0.64 T3 1.50 D +0.84 D @ 107°

+23.50 -0.99 T4 2.25 D +1.35 D @ 107°

IOL SEQ: +22.50 D T2 (1.00 D)

IOL Axis 17°

Residual Refr. SEQ -0.29 C +0.50 @ 107°

Incision Axis 90°

Software  1.21r59 (Build: 6878)     IOL Database  1.08     Printout  25.03.2019 1/2

Patient 01 Demo Cataract, Cataracta Centralis Exam Date 17.10.2006

D.o.B. 06.04.1935 Exam Time 11:20:06

ID OD grade 2, OS opaque epithel Planning Date 25.03.2019

Surgeon TestSurgeon, Test Eye Status

Cor./Diseases:

Info:

OS

(Left)

QS OK Tgt Refr SEQ -0.25 D SIA 0.15 D @ 90°

AL (opt.) manual 23.600 mm (M) SimK 15° (n = 1.3375)

ACD (Ext.) 3.73 mm K1 43.1 D / 7.83 mm @ 149°

Pupil Dia 2.65 mm K2 43.4 D / 7.78 mm @ 59°

HWTW K Avg 43.2 D / 7.80 mm

Chord µ 0.11 mm Astig 0.3 D

TCRP WFA Z40, 6mm 0.393 µm K1 Pre-Refr.-Surg.

TCRP WFA HOA, 4mm 0.097 µm K2 Pre-Refr.-Surg.

OS-OD Test OK

 1  Alcon AcrySof IQ SN60WF  2  Alcon AcrySof IQ SN60WF

Haigis Barrett Universal II
K1/K2 (SimK 15°): 43.2 D (nRefr=1.3375) K1/K2 (SimK 15°): 43.2 D

IOL SEQ Emm. = +21.76 D | a0:-0.769 a1:0.234 a2:0.217 IOL SEQ Emm. = +21.59 D     A Barrett: 119

IOL SEQ Refraction SEQ IOL SEQ Refraction SEQ

+21.50 +0.18 +21.00 +0.41

+22.00 -0.17 +21.50 +0.06

+22.50 -0.52 +22.00 -0.29

+23.00 -0.87 +22.50 -0.65

+23.50 -1.23 +23.00 -1.01

 3  Alcon AcrySof IQ SN60WF  4  Alcon AcrySof IQ SN60WF

Holladay1 SRK/T
K1/K2 (SimK 15°): 43.2 D K1/K2 (SimK 15°): 43.2 D

IOL SEQ Emm. = +21.34 D     SF: 1.84 IOL SEQ Emm. = +21.25 D     A SRKT: 119

IOL SEQ Refraction SEQ IOL SEQ Refraction SEQ

+21.00 +0.23 +21.00 +0.17

+21.50 -0.11 +21.50 -0.17

+22.00 -0.45 +22.00 -0.52

+22.50 -0.79 +22.50 -0.87

+23.00 -1.14 +23.00 -1.22

Software  1.21r59 (Build: 6878)     IOL Database  1.08     Printout  25.03.2019 1/1

Printout of an IOL power calculation for a toric IOL

Basic principles Screening Refractive Cataract More software Configuration & Tech.
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Вся необхідна інформація, така як результати сили ІОЛ та результуючий SEQ, підсумовується в чіткій та інтуїтивно-
зрозумілій роздруківці, готової для використання безпосередньо перед операцією.

Роздруківки розрахунку сили ІОЛ

Роздруківка розрахунку сили ІОЛ  
для мультифокальної ІОЛ

Роздруківка ІОЛ

Показані всі відповідні дані для прийняття 
оптимальних передопераційних рішень (зокрема, 
ACD, HWTW), серед яких особливої згадки 
заслуговують:

 � Chord μ
 � Total WFA Z40, 6 мм
 � Total WFA HOA, 4 мм

Показано результат автоматичної перевірки 
правдоподібності, який підтверджує або ставить 
під сумнів дані вимірювань, сприяючи Вам таким 
чином у прийнятті рішень.

Роздруківка розрахунку сили ІОЛ  
для торичної ІОЛ

Цей програмний модуль є доступним лише 
для Pentacam® HR

Основні принципи Скринінг Рефракція Катаракта Додаткове програмне 
забезпечення

Конфігурація 
та характеристики
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Додаткові модулі програмного забезпечення
Різноманітне програмне забезпечення для різних завдань

Звіт CSP

У звіті CSP Pentacam® надає вимірювання сагітальної 
висоти. Цей параметр є необхідним для підбору  
склеральних лінз. Під час вимірювання отримуються 
250 зображень Шеймпфлюга, що охоплюють діаметр 
до 18 мм. При скануванні склерального профайлу 
рогівки CSP (Cornea Scleral Profile) всі зображення 
отримуються з однієї візуальної осі без необхідності 
руху ока. Звичайні для Pentacam® дані показуються 
на екранах, які вже є знайомими для користувачів 
Pentacam®. Сканування CSP — це автоматичне 
вимірювання, яке не залежить від слізної плівки. 
Це означає, що значення у звіті CSP є такими 
ж відтворюваними, як і всі інші дані, виміряні 
Pentacam®. Є доступною можливість поєднання 
з зовнішнім програмним забезпеченням для підбору 
склеральних лінз.

Звіт Холадея (Holladay)

Звіт Холладея був розроблений спільно з д. мед. н. 
Джеком Т. Холладеєм (США). Цей звіт надає дані, 
необхідні для розрахунку рефракційної сили ІОЛ 
для пацієнтів, що перенесли LASIK, PRK або RK. 
Перевага в тому, що для цього звіту не потрібно 
надавати передопераційні дані. Сила рефракції всієї 
рогівки розраховується та описується в термінах різних 
зон через EKRs (еквівалентні показники кератометра). 
Ці дані можуть бути введені в формулу розрахунку 
Holladay II IOL.

3D-симуляція та вікове 
прогнозування імплантації  
факічних ІОЛ

Цей програмний модуль допомагає у передопераційному 
плануванні імплантації факічних ІОЛ, що кріпляться 
до райдужної оболонки. Після введення суб’єктивної 
рефракції програма обчислює необхідну рефракційну 
силу факічної ІОЛ в залежності від обраного типу фІОЛ. 
Позиціювання фІОЛ в передній камері автоматично 
обчислюється у 3D та показується на зображеннях 
Шеймпфлюга. Мінімальні відстані між фІОЛ та 
кришталиком ока, а також ендотелієм автоматично 
розраховуються у 3D і показуються в цифровому вигляді 
та на кольоровій карті.

Цей програмний модуль є доступним лише 
для Pentacam® HR
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Огляд функцій
Обладнайте OCULUS Pentacam® / HR Pentacam® під Ваші вимоги

Програмне забезпечення в комплекті

Загальний огляд

Швидкий скринінговий звіт

Топометрія / оцінка стадії кератоконуса на основі топографії (Belin ABCD)

Звіт прогресування кератоконусу Belin ABCD

Топографічні карти передньої та задньої поверхні рогівки

Карта пахіметрії

4 карти для рефракційного аналізу

Зображення райдужної оболонки з автоматичним виміром діаметра рогівки (HWTW)

Порівняння двох обстежень

Томографія

Огляд зображення Шеймпфлюга

Додаткові функції обстеження

Пакет програмного забезпечення «Катаракта»

  Звіт передопераційного аналізу катаракти
  Розподіл оптичної сили рогівки
  Аналіз Церніке з нормативним аналізом хвильового фронту рогівки
  Оцінка стану ядра (PNS) та 3D аналіз катаракти
  Загальна сила рефракції рогівки (TCRP)
  Автоматичний розрахунок кута передньої камери по 360°,  

вимірювання на основі зображень Шеймпфлюга
  4 карти для топометрії та 4 карти для аналізу передньої камери
  Перегляд 2-х обстежень
  Порівняння 4-х обстежень

Пакет програмного забезпечення «Рефракція»

  Оптична денситометрія рогівки 
  Рогівкові кільця
  Аналіз Фур‘є
  Рефракція
  Пахіметрія
  Чотири карти на вибір
  Перегляд 2-х обстежень
  Порівняння 4-х обстежень

Додаткові функції оцінки

Інтерфейс DICOM

Додаткове програмне забезпечення

Звіт розширеної ектазії Белін/Амброзіо (Belin/Ambrósio)

Звіт Холадея (Holladay)

Звіт CSP

Підбір контактних лінз

3D-симуляція та вікове прогнозування імплантації факічних ІОЛ

Калькулятор ІОЛ

P HR

P HR

P

P

HR

HR

P

P

HR

HR

P HR Доступне для Pentacam® Доступне для Pentacam® HR

Основні принципи Скринінг Рефракція Катаракта Додаткове програмне 
забезпечення

Конфігурація 
та характеристики
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Зображення Шеймпфлюга
Виразні, переконливі, чіткі

Лінзи Collamer® для імплантації (ICL) Ядерний склероз

Надзвичайно тонка рогівка з кератоконусом Наскрізна кератопластика (НКП / PKP)

Вузький кут (передньої) камери

Автоматизована десцеметова ендотеліальна 
кератопластика (DSAEK)
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Сервер  
(з або без DICOM)

Чарівна краса технології
Геніальність в простоті

Плаваюча ліцензія для максимальної гнучкості

Базове програмне забезпечення Pentacam® вже доступне на всіх робочих місцях 
у мережі Вашого закладу. Ви самі вирішуєте, які додаткові функції обстежень 
та оцінки Вам потрібні. Також Ви вибираєте кількість додаткових функцій програмного 
забезпечення, які мають бути доступними одночасно. Плаваючий ліцензійний ключ 
(FLK) активує відповідні ліцензії та робить їх доступними у мережі Вашого закладу. 
Для демонстраційних цілей доступ до кожної з додаткових функції можна отримати 
20 разів, щоб вирішити, які з них є для Вас потрібними.

Ефективність і продуктивність завдяки мережі

Система управління даними пацієнтів OCULUS (PDM) оптимізує Ваші робочі процеси. 
Ця система завжди входить в комплект постачання та упорядковує дані пацієнтів 
та обстежень з усіх інструментів OCULUS. PDM є сумісною з мережею та може бути 
інтегрованою до багатьох систем електронних медичних записів (EMR). Зрозуміло, 
що OCULUS PDM взаємодіє з середовищем DICOM та робить результати доступними 
у форматі DICOM.

Консультаційний 
кабінет

Реєстратура

Оглядовий кабінет 1

Оглядовий кабінет 2

Оглядовий кабінет 3

Основні принципи Скринінг Рефракція Катаракта Додаткове програмне 
забезпечення

Конфігурація 
та характеристики



Technical Data
Pentacam®/Pentacam® HR

The availability of products and features may vary by country. OCULUS 
reserves the right to change product specifications and design. 
All information is valid at the time of printing (03/19)

OC/1895/WZ/EN

P/70700/EN
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Scheimpflug camera Pentacam® Pentacam® HR

Camera digital CCD camera digital CCD camera

Light source blue LED (475 nm UV-free) blue LED (475 nm UV-free)

Processor DSP with 400m operations/s DSP with 400m operations/s

Speed 50 images in 2 seconds 1) 100 images in 2 seconds 2)

Measurement range Pentacam® Pentacam® HR
Curvature 3 - 38 mm 

9 - 99 D
3 - 38 mm 
9 - 99 D

Precision ± 0.2 D ± 0.1 D

Reproducibility ± 0.2 D ± 0.1 D

Operating distance 80 mm (3.1 in) 80 mm (3.1 in)

Technical specifications Pentacam® Pentacam® HR
Dimensions (W x D x H) 275 x 320 - 400 x 500 - 530 mm 

(10.8 x 12.6 - 15.7 x 19.7 - 20.9 in)
275 x 320 - 400 x 500 - 530 mm 
(10.8 x 12.6 - 15.7 x 19.7 - 20.9 in)

Weight 10.1 kg (22.3 lbs) 10.6 kg (23.4 lbs)

Max. power consumption 35 W 42 W

Recommended computer specifications CPU Intel Core i5-6600, HDD 1 TB, RAM 8 GB, 
MS Windows® 10 Pro, VESA, USB interface

CPU Intel Core i5-6600, HDD 1 TB, RAM 8 GB, 
MS Windows® 10 Pro, VESA, USB interface

1) Scheimpflug image of the entire anterior segment
2) Cornea fine scan

in accordance with Medical Device Directive 93/42/EEC
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910 mm
(35.8 in)

947 mm
(37.3 in)OCULUS Optikgeräte GmbH

Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY 
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-295
Email: export@oculus.de • www.oculus.de

• OCULUS Asia, info@oculus.hk
• OCULUS Brasil, info@oculus.com.br
• OCULUS Canada, sales@oculus.ca
• OCULUS Czechia, oculus@oculus.cz
• OCULUS Iberia, info@oculus.es
• OCULUS Turkey, info@oculus-turkey.com.tr
• OCULUS USA, sales@oculususa.com

OCULUS is certified by TÜV according to
DIN EN ISO 13485 MDSAP

WWW.OCULUS.DE
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OCULUS Pentacam®/Pentacam® HR
Технічні дані

Доступність обладнання та його функції можуть відрізнятися в залежності 
від країни. Компанія OCULUS залишає за собою право змінювати технічні 
характеристики та конструкцію виробів. 

Інформація є дійсною на момент підготовки цієї публікації (08/20).

OC/1895/WZ/UA
UA200812
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Камера Шеймпфлюга Pentacam® Pentacam® HR

Камера Цифрова камера CCD Цифрова камера CCD
Джерело світла Синій світлодіод (475 нм без УФ) Синій світлодіод (475 нм без УФ)
Процесор DSP з продуктивністю 400 млн. оп/с DSP з продуктивністю 400 млн. оп/с
Швидкість 50 зображень за 2 секунди1) 100 зображень за 2 секунди2)

Діапазон вимірювань Pentacam® Pentacam® HR
Викривлення 3–38 мм

9–99 D
3–38 мм
9–99 D

Точність ± 0,2 D ± 0,1 D
Відтворюваність ± 0,2 D ± 0,1 D
Робоча відстань 80 мм 80 мм
Технічні характеристики Pentacam® Pentacam® HR
Розміри (Ш х Д х В) 275 мм (Ш) × 320–400 мм (Д) × 500–530 мм (В) 275 мм (Ш) × 320–400 мм (Д) × 500–530 мм (В)
Вага 10,1 кг 10,6 кг
Споживана потужність, макс. 35 Вт 42 Вт
Мінімальні вимоги до комп’ютера Процесор Intel Core i5-6600, жорсткий диск 1 ТБ, 

оперативна пам’ять 8 Гб, MS Windows® 10 Pro, 
VESA, USB-порт

Процесор Intel Core i5-6600, жорсткий диск 1 ТБ, 
оперативна пам’ять 8 Гб, MS Windows® 10 Pro, 
VESA, USB-порт

1) Зображення Шеймпфлюга всього переднього сегменту
2) Чистове сканування рогівки

Відповідно до Директиви 93/42/EEC про медичні пристрої
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Компанія OCULUS Optikgeräte GmbH  
має сертифікацію TÜV відповідно  
до DIN EN ISO 13485 MDSAP

OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach  •  35549 Wetzlar  •  GERMANY 
Tel. +49 641 2005-0  •  Fax +49 641 2005-295  
E-Mail: sales@oculus.de

Медична компанія «МЕДІКУС»  
вул. Краківська, 22, Київ, 02094, Україна 
Тел.: +380 44 574 0571  •   Факс: +380 44 574 0573 
E-mail: eye@medicus.ua

WWW.OCULUS.DE WWW.MEDICUS.UA/OCULUS

Офіційний представник та сервісний партнер 
компанії OCULUS Optikgeräte GmbH в Україні
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