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Бачення PASCAL
Безпрецедентний  
контроль та результати, 
які змінюють життя.
PASCAL — найнадійніша технологія  
лазерного сканування патернами



Основа інновацій

PASCAL є квантовим стрибком технологій 

лікування в офтальмології, що допомагає Вам 

досягати найкращих результатів в лікуванні 

Ваших пацієнтів. Ведучі лікарі вибирають 

PASCAL за передові технології, простоту 

використання та чудові клінічні результати.

Більш ніж десять років тому наш лазер 

з технологією сканування патернами (Pattern 

Scanning Laser — PASCAL) зробив революцію 

в лазерній коагуляції ока, запропонувавши 

швидкі та якісні процедури з кращим 

комфортом для пацієнта. Сьогодні 

офтальмологи у всьому світі довіряють 

найнадійнішій технології PASCAL.

Розроблений в партнерстві зі Стенфордським 

університетом, метод фотокоагуляції PASCAL 

лікує порушення сітківки та глаукоми 

з використанням одинарної точки 

або обраного користувачем патерна. 

Найголовніше, що цей метод було створено 

для кращої безпеки, контролю й зручності 

для Вас та з кращим комфортом 

і ефективністю для Ваших пацієнтів.

Це — бачення PASCAL.

«Метод патерного сканування — 
найкращий шлях. Я вважаю 

його еталоном лікування»
— Марк С. Блуменкранц, доктор медичних наук

Професор HJ Smead та голова правління Інституту Ока Байєрса 

в Стенфордському університеті
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Випробуйте переваги PASCAL
Результатом використання передових 

технологій та досвіду клінічних експертів стала 

лазерна система, що дозволяє з кращою 

зручністю лікувати пацієнтів швидше, 

безпечніше та більш ефективно. Найкращий 

інструмент для Вас та найкраще лікування 

для Ваших пацієнтів.

Швидші процедури, 
менші пошкодження
На відміну від звичайних лазерних опіків, 

коротша тривалість імпульсу PASCAL (10 мс) 

призводить до більш швидкої процедури 

з меншим болем, меншими супутніми 

пошкодженнями та зменшенню рубців 

для Ваших пацієнтів.

«Результат — більший комфорт пацієнта та зменшення білю.  
Безпечніше та набагато ефективніше лікування».

— Правін У. Дугель, доктор медичних наук
Ретинальні консультанти Арізони (Retinal Consultants of Arizona)

4

PASCAL

Менший біль,  
менші пошкодження

Звичайний лазер

Більш болючий,  
руйнування клітин



Переваги PASCAL

Високоточна мультиволоконна 
технологія доставки променю
Запатентована доставка променю PASCAL 

створює точки, що легше фокусуються, більш 

передбачувані та одноманітні. За досвідом 

лікарів, що використовують лазери PASCAL, 

постійність опіків під час фотокоагуляції 

є «кращою, ніж у конкурентних лазерів». 

В основному це пов’язано з великою глибиною 

фокуса в оптиці мультиволоконного променю 

всіх лазерів PASCAL.

Унікальна конструкція  
пучка оптичних волокон
Кожна система PASCAL має окремі оптичні 

волокна для кожного розміру точки. 

У порівнянні з іншими технологіями, унікальний 

дизайн пучка оптичного волокна PASCAL 

пропонує більш однорідний розмір точки 

та краще фокусування при кожному лікуванні.

|    Велика та більш постійна глибина різкості 

для точок всіх розмірів.

|    Однорідне поглинання в кожній точці.

|    Рівномірний та послідовний розподіл енергії 

для точок всіх розмірів.

PASCAL — мультиволоконна 
доставка променю
Формує численні точки на сітківці, 

забезпечуючи однорідне поглинання.

Інші лазери 
Оптичний зум та вузька глибина різкості 

можуть призводити до неспроможності 

лікувати більші ділянки через неоднорідність 

поглинання.

50 мкм

100 мкм

200 мкм

400 мкм

RPE

ILM

RPE

ILM

PASCAL має  
рівномірний  
розподіл енергії

Інші лазери мають  
«гарячі точки»  
в профілі променя

Широка  
глибина  
різкості

Вузька  
глибина  
різкості
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Зразкові результати

PASCAL працює на основних принципах 

лазерної терапії через нагрівання тканини 

внаслідок поглинання світлової енергії. 

Але PASCAL йде на багато кроків вперед, 

зменшуючи до мінімуму пошкодження та біль 

через використання різних моделей патернів, 

коротші імпульси та варіанти субпорогового 

лікування, такі як Endpoint Management та 

лазерну трабекулопластику із застосуванням 

патернів (PSLT — Pattern Scanning Laser 

Trabeculoplasty). Багатофункціональний дизайн 

PASCAL дозволяє лікувати як захворювання 

сітківки, так і глаукому.

Простіше кажучи, PASCAL дає Вашій практиці 

краще — кращий контроль, кращу впевненість, 

і, найголовніше, здатність змінити життя 

на краще для більшого числа пацієнтів.

Більше гнучкості

Щадні до тканин субпорогові методи 

лікування та можливості багатоточкового 

титрування забезпечують більше варіантів 

лікування, ніж будь-коли раніше.

Краще передбачення

Endpoint Management пропонує рівень 

точності, з яким не може зрівнятися ніяке 

інше щадне до тканин застосування лазера. 

Ця передова технологія забезпечує просте 

управління для досягнення та відстеження 

потрібної кінцевої точки протягом всієї 

процедури.

Кращий контроль

Пропонує чудовий контроль для точної 

доставки патернів на потрібну ділянку 

завдяки чітким налаштуванням 

та відтворюваності рівня енергії.

Менше дискомфорту

Коротші імпульси сприяють зменшенню болю, 

що може відчувати пацієнт під час лікування. 

Додатково цьому сприяє Endpoint Management, 

що контролює тривалість впливу та потужність 

лазера. Навіть самі патерни розроблено таким 

чином, щоб покращити комфорт. Позначки меж 

ділянок (Landmark) доставляються в останній 

момент, оскільки вони мають найбільший рівень 

енергії.

Суттєві переваги для лікарів та пацієнтів

«З використанням функції EpM я отримую дуже добрі та тривалі результати  
у зменшенні кількості рідини та покращення гостроти зору».

— Даніель Лавинський, доктор медичних наук
Федеральний університет Rio Grande do Sul Porto Alegre, Бразилія
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Очевидні переваги PASCAL

Діабетичний макулярний набряк
Лікар: Даніель Лавинський, дмн, 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Бразиліяl

Пацієнт: Жінка 64 років з більш ніж 20-ти 

річним DM (Diabetes Mellitus) 2-го типу. 

Важка непроліферативна діабетична 

ретинопатія з макулярним набряком OU. 

Пацієнт отримав одну інтравітреальну 

ін’єкцію ранібізумабу. Після приступу 

панічної атаки під час процедури вона 

відмовилася від подальших ін’єкцій.

 

Центральна серозна ретинопатія
Лікар: Даніель Лавинський, дмн,

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Бразилія

Пацієнт: Чоловік 46 років зі зниженою 

гостротою зору з дитинства через ністагм. 

Пацієнт відмовився від використання 

стероїдів або інших препаратів.

*  Lavinsky D, Palanker D. Non-Damaging photothermal therapy 

for the retina: initial clinical experience with chronic central serous 

retinopathy. Retina. 2015;35(2):213-22.)

До EpM: гострота зору 20/60

До EpM: гострота зору 20/60

Через рік та дев’ять місяців 
після EpM: гострота зору 20/20

Через рік після EpM:  
гострота зору 20/20

Зображення надано: Даніель Лавинський, доктор медичних наук,  

Федеральний університет Rio Grande do Sul Porto Alegre, Бразилія
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Неруйнівне лікування захворювань сітківки

Субпороговий неруйнівний 
Endpoint Management™

Endpoint Management (EpM) є неруйнівною* 

лазерною терапією сітківки, яка використовує 

унікальний алгоритм для контролю потужності 

лазера та тривалості імпульсів, оптимізуючи 

лікувальний ефект лазера на порогових рівнях 

видимості.

Математична точність  
Endpoint Management™

Алгоритми Endpoint Management визначаються 

рівнянням Арреніуса в поєднанні з великою 

кількістю даних про вплив лазера на тканини 

сітківки. За допомогою цієї формули 

контролюються спричинені теплом зміни 

в сітківці, оскільки Endpoint Management 

одночасно модулює потужність лазера 

та тривалість впливу, забезпечуючи лінійний 

контроль над нелінійним процесом.

Патерни Landmark™

Ексклюзивна функція Landmark — це корисний 

інструмент для відстеження ділянок, 

що пройшли лікування. Допомагає в процесі 

лікування та дозволяє уникнути здогадок 

при послідовних лікуваннях.

Легкість проведення процедури
Жовті точки на екрані патернів лікування 

відображають лазерні точки, що доставлятимуть 

енергію, рівень якої встановлено за допомогою 

Endpoint Management. Червоні точки 

при активованому Endpoint Management 

вказують на точки, в які енергія лазера 

буде доставлена на рівні, необхідному 

для титрування («рівень 100%») та створять 

орієнтири «Landmark», що позначають 

оброблену ділянку.

Endpoint Management в лазерах PASCAL дозволяє Вам налаштувати 
лікування до практично невидимих неруйнівних рівнів, зберігаючи 
при цьому клінічну ефективність. Все це складається в більш безпечне 
та більш ефективне лікування для Ваших пацієнтів.

Клінічний випадок: «Унікальний інструмент Landmark функції Endpoint 
Management позначає межі ділянки, що лікувалася, патерном макулярної 
сітки».

Endpoint Management 
ВИМКНЕНО

Endpoint Management 
УВІМКНЕНО /  

Landmark ВИМКНЕНО

Endpoint Management 
УВІМКНЕНО /  

Landmark УВІМКНЕНО

* В залежності від параметрів Endpoint Management.

Час

Порогові 
значення

Крововилив

Ледь видимий

Невидимий

FA

ОКТ

Без лікування

Алгоритми
Endpoint 
Management

П
о

ту
ж

н
іс

ть

Надано: 
Даніель Лавинський, дмн

40 %

Endpoint Management автоматично регулює 

потужність та тривалість до відповідного рівня 

простим вибором відсотка енергії.
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Точне лікування для зниження ВОТ

PSLT (Pattern Scanning Laser 
Trabeculoplasty™)
Лазерна трабекулопластика зі скануванням 

патернами (PSLT1) є щадною для тканин 

передовою технологією лазерного лікування 

для зниження внутрішньоочного тиску 

при відкритокутовій глаукомі. PSLT надає 

можливість здійснювати оперативне та точне 

інтерактивне комп’ютерне лікування 

через накладання послідовності патернів 

на трабекулярну сітку з мінімальними 

пошкодженнями. Автоматичне обертання 

послідовних патернів гарантує точне 

розміщення лікувальної області без перекриття 

або зайвих зазорів.

Переваги очевидні:
|    Керування лікуванням за допомогою 

комп’ютера

|    Неруйнівна процедура

|    Клінічні дослідження показують зниження ВОТ 

на 24% за 6 місяців2

|    Можливість повторного лікування 

за необхідності

Легкість проведення процедури
Наша ексклюзивна процедура забезпечує 

комп’ютерне керування розміщенням 

лікувальних патернів, що забезпечує повне 

охоплення трабекулярної сітки та усуває 

можливість накладання, яке часто трапляється 

під час інших процедур лазерної 

трабекулопластики (SLT).

1  PSLT є додатковим програмним забезпеченням, доступним не в усіх 

країнах. Будь ласка, зв’яжіться з Вашим дистриб’ютором для перевірки 

можливості замовлення у Вашій країні. 

2   Патерна лазерна трабекулопластика (Patterned Laser Trabeculoplasty). 

M. Turati, et.al, Ophthalmic Surgery Lasers and Imaging, 41:538-545 (2010).

«Лікарям слід розглянути PSLT, 
як прекрасний спосіб зменшити 

внутрішньоочний тиск»
—Міхо Нозакі, доктор медичних наук

Нагойський міський університет, Японія

Патерн автоматично обертається  
на 11,25° для вирівнювання з суміжним 

попереднім місцем лікування

9



Сучасна технологія, елегантний дизайн

Ми ніколи не перестаємо вдосконалюватись, 

щоб допомагати Вам та Вашим пацієнтам. 

Коли Вам відомо про наукові досягнення, 

на яких базується наш успіх, Ви розумієте, 

чому PASCAL — це справжній синтез інновацій, 

що працюють разом для подальшого розвитку 

офтальмології.

PASCAL Synthesis

|    Доступний з довжинами хвиль 577 / 532 нм 

(жовтий / зелений)

|    Повна інтеграція зі щілинними лампами 

Topcon SL-D4, SL-D7 та Haag-Streit™ 900 BM / BQ

PASCAL TwinStar1

|    Лазери з довжинами хвиль 577 нм та 638 нм 

(жовтий та червоний) в одній системі

|    Повна інтеграція зі щілинною лампою Topcon 

SL-D4

|    Червона довжина хвилі є корисною 

при лікуванні глибоких структур 

в субретинальній неоваскулярній мембрані 

поблизу хоріоідальних сосудів2

PASCAL LIO1

|    Дозволяє лікарю проводити лазерне 

фотокоагуляційне лікування пацієнтів, 

що не можуть сидіти за щілинною лампою

|    Забезпечує розширений доступ до дальньої 

периферії сітківки

|   Маленький та легкий акумулятор гарнітури 

забезпечує до 2-х годин роботи 

без підзарядки

1   Доступно не у всіх країнах. Будь ласка, зв’яжіться з Вашим дистриб’ютором для перевірки можливості замовлення у Вашій країні.
2  Surgical Techniques in Ophthalmology: Retina and Vitreous Surgery by By Ashok Garg, Jorge L Alio Jaypee Brothers Publishers, Sep 1, 2010 (page 331).

  SL-D7   Зелений 

 Жовтий

  SL-D4   Twinstar

  SL-D4   Зелений 

 Жовтий

Сімейство продуктів PASCAL
Сімейство офтальмологічних лазерів PASCAL включає двопортові ретинальні лазери 

зі скануванням патернами, що дозволяють швидке та ефективне лікування з використанням 

клінічно-перевіреної технології PASCAL.
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Патерн для кожної потреби
Широкий вибір патернів надає безліч варіантів 

для охоплення майже кожної клінічної потреби.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
Легкий вибір з широкого спектра патернів 

за допомогою сенсорного екрана. Функція 

автоматичного просування Auto Advance 

дозволяє доставляти послідовні патерни 

не відриваючись від окулярів.

Більше патернів.  
Більше варіантів лікування
Паскаль пропонує широкий вибір патернів, 

призначених для задоволення потреб всіх 

Ваших пацієнтів.
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Лазер

Доступний з довжинами  
хвилі 577 або 532 нм

Напівпровідниковий лазер  
з оптичним накачуванням (OPSL)

577 та 638 нм*1

Патерни
Одна точка, масив, потрійна дуга*2, потрійне кільце,  

дуга, лінія, коло, макулярна сітка (PSLT*3) 

Потужність 0–2000 мВт
577 нм: 0–2000 мВт
638 нм:   0–600 мВт

Керування потужностю Пристрій 3D-керування та сенсорний екран керування

Лікування Імпульси тривалістю від 5 до 1000 мс*4

Промінь прицілювання Діод 635 нм Діод 670 нм

Потужність променю прицілювання Регульована до < 1 мВт

Розмір точки доставки
50, 100, 200, 400 мкм 577 нм: 50, 100, 200, 400 мкм

638 нм: 60, 200 мкм

Інтерфейс користувача
Пристрій 3D-керування та сенсорний екран керування  

(діагональ 26,5 см / 10,4 дюйма)

Сумісність зі щілинними лампами 
Haag-Streit 900 BM / BQ,  

Topcon SL-PA02/03
Topcon SL-PA03

Розміри лазерної консолі 38 см (Ш) х 31 см (Д) x 23 см (В)

Вага 15 кг

Вимоги до електроживлення Напруга: 100–240 В / частота: 50–60 Гц

Вхідний струм 200 ВА

Охолодження TEC (термоелектричне) / повітряне охолодження

*1: 577 нм для точкового, патерного сканування, PSLT та Endpoint Management; 638 нм тільки для точкового сканування
*2: Потрійна дуга тільки для кутового лікування за допомогою PSLT

*3: PSLT є додатковим програмним забезпеченням
*4: Тривалість імпульсів 5 мс (тільки для потрійної дуги)

Специфікації Synthesis (Y7/G7/Y4/G4) Synthesis TwinStar

In order to obtain the best results with this instrument, please be  
sure to review all user instructions prior to operation.
Medical device Class IIb. Manufacturer: Topcon Medical Laser Systems.

Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145; 
2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands
Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045
E-mail: medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

Topcon Denmark
Praestemarksvej 25; 4000 Roskilde, Denmark
Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555
E-mail: info@topcon.dk 
www.topcon.dk

Topcon Scandinavia A.B.
Neongatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal, Sweden
Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249
E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

Topcon España S.A.
HEAD OFFICE; Frederic Mompou, 4; 
08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain
Phone: +34-93-4734057; Fax: +34-93-4733932
E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

Topcon Italy
Viale dell’ Industria 60;
20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy
Phone: +39-02-9186671; Fax: +39-02-91081091
E-mail: info@topcon.it; www.topcon.it

Topcon France
BAT A1; 3 route de la révolte, 93206 Saint Denis Cedex
Phone: +33-(0)1-49212323; Fax: +33-(0)1-49212324
E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon-medical.fr

Topcon Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41; 
D-47877 Willich, Germany
Phone: (+49) 2154-885-0; Fax: (+49) 2154-885-177
E-mail: info@topcon-medical.de; www.topcon-medical.de

Topcon Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland
Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax: +48-(0)32-671-34-05
www.topcon-polska.pl

Topcon Great Britain Ltd.
Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury
Berkshire RG14 5PX; United Kingdom
Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170
E-mail: medical@topcon.co.uk, www.topcon.co.uk

Topcon Ireland
Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2 
Ballycoolin; Dublin 15, Ireland 
Phone: +353-18975900; Fax: +353-18293915
E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie
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Можливі зміни в конструкції та / або технічних характеристик без попереднього повідомлення.
Щоб отримати найкращі результати з цим інструментом, будь ласка, перегляньте всі призначені  
для користувача інструкції перед початком роботи.

* PASCAL є зареєстрованою товарною маркою, Synthesis та Endpoint Management є торговими марками компанії Topcon Medical Laser Systems.
*  Не доступно для продажу у США.
*  Доступно не у всіх країнах. Будь ласка, зв’яжіться з Вашим дистриб’ютором для перевірки можливості замовлення у Вашій країні.

ВАЖЛИВО

TOPCON CORPORATION
75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, Japan 
Phone: 3-3558-2523/2522, Fax: 3-3960-4214,  
www.topcon.co.jp

Standard Option 1

Option 2 Option 3

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


