
 TRC-NW400
Немідріатична ретинальна камера



TRC-NW400 — автоматизована фундус-

камера, що дозволяє отримувати кольорові 

знімки. Вбудований монітор із сенсорною 

панеллю, що обертається на 360°, дозволяє 

оператору швидко і легко отримати 

зображення в один дотик. Це сприяє 

ефективності робочого процесу.

Повністю 
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повнокольорова 

фундус-камера  
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Зображення люб’язно надані:  
New York Eye and Ear Infirmary 
of Mount Sinai NYC



Повністю автоматичний режим
В цьому режимі вирівнювання, фокусування та переміщення між правим та лівим оком 

виконуються автоматично. Оператору достатньо базової підготовки. Дотиком до екрана 

оператор обирає потрібний режим, доторкається до центру зіниці та натискає «Capture START» 

(«Почати знімання»). З TRC-NW400 ви стабільно отримуєте якісні результати, які не залежать 

від досвіду оператора.

Ручний режим
У ручному режимі оператор може керувати камерою, використовуючи сенсорний екран або за 

допомогою важеля управління. Це особливо зручно, якщо оператору необхідно сфотографувати 

конкретну область очного дна. У ручному режимі усі рухи камери регулюються дотиком пальця.

Також можна вручну регулювати рівень освітлення, інтенсивність спалаху, коригування діоптрій 

та цілі фіксації.

Зареєструйте 
пацієнта

Зареєструйте 
пацієнта

Відрегулюйте 
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для підборіддя 
та натисніть 
[Capture START]

Відрегулюйте 
положення опори 
для підборіддя 
та натисніть 
[Capture START]

Результати доступні 
одразу

Результати доступні 
одразу

Зупиніть 
автоматичний 
процес та виконайте 
регулювання у 
«Ручному режимі»

Поєднання високої 
якості зображень  
та зручності 
використання



Економія простору
TRC-NW400 має поворотну сенсорну панель, що дозволяє керувати приладом практично 

під будь-яким кутом. Ця особливість дозволяє оператору знаходитися перед, позаду або 

з будь-якого боку від пацієнта, що сприяє економії простору. TRC-NW400 можна зручно 

розташувати біля стіни або у кутку.

Основні характеристики

Стереофотографія*

У режимі стереофотографії вирівнювання для стереопари виконується автоматично.

Дотримуючись підказок на екрані, можна швидко та з легкістю отримати стереопару 

для перегляду стереофотографій.

 * Програмне забезпечення для перегляду стереозображень постачається окремо.

С
ті

н
аОператор

Пацієнт

С
ті

н
а

Позаду пацієнта Збоку пацієнта Перед пацієнтом



Робота з внутрішньою ціллю фіксації
Три традиційні цілі фіксації (диск, центр та макула) та 9 цілей фіксації для периферичної фотографії.

Фотографування малих зіниць  
та функція зуму
TRC-NW400 дозволяє користувачу 

отримувати зображення сітківки для зіниці 

від ø3.3 мм за допомогою таких функцій як 

мала апертура зіниці, функція цифрового 

зуму та накладення маски. При виборі 

«режиму малої зіниці» камера автоматично 

налаштовується на малу зіницю.* 
* Деталі залежать від додаткових умов

Фотографія передньої  
частини ока
Функція фотографії передньої частини ока 

дозволяє швидко задокументувати зовнішній 

стан поверхні ока та рогівки.

Спалах низької інтенсивності
Для комфорту пацієнта та відповідності 

вимогам зазвичай використовується низька 

інтенсивність спалаху 4,0 Вт-с. Така низька 

інтенсивність спалаху є достатньою для 

отримання відмінних зображень та зниження 

дискомфорту пацієнта.

Широкі можливості

D C M

9 цілей фіксації

Фотографія передньої частини ока
Зображення надано: New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai NYC



Пряме підключення до DICOM
TRC-NW400 є сумісним з DICOM, 

що полегшує його інтеграцію 

з системами PACS (збереження 

та доступу до медичних зображень) 

та EMR (електронних медичних 

записів).

Папка спільного доступу 
TRC-NW400 дозволяє зберігати 

зображення у спільній папці у мережі.

Використовуючи папку спільного 

доступу, стороння система може 

отримати доступ до зображень 

з TRC-NW400 і зберегти їх у власній 

системі. 

 

 

 

Ez Capture
TRC-NW400 містить програмне 

забезпечення EZ Capture 

в стандартному комплекті поставки. 

IMAGEnet 6
TRC-NW400 дозволяє зберігати 

цифрові зображення у системі 

офтальмологічних даних IMAGEnet 6. 

IMAGEnet 6 — це додаткове програмне 

забезпечення.

Пряме збереження
Пряме збереження (Direct Storage) — 

найпростіша конфігурація, що не 

потребує зовнішнього ПК. Цей варіант 

є зручним для мобільних станцій або 

коли мережа не використовується.

TRC-NW400 

Shared folder Other Filing system

Reading Center

TRC-NW400 

TRC-NW400 USB/ HDD

Existing System

LAN

LAN

DICOM server
 (Image storage)

Client PCMWL server

Workstation 
Diagnosis by doctors

Reception PC
Patient info reservation

External Server at ClinicEz CaptureTRC-NW400 

LAN Export

IMAGEnet 6 SystemTRC-NW400 

LAN

Підключення



Обстеження та фотографія очного дна

Кут покриття 45°/30° (цифровий зум)

Робоча відстань 34,8 мм (в режимі фотографування очного дна)

Діаметр зіниці для фотографування ø4,0 мм та більше 
для зіниць малого діаметра: ø3,3 мм та більше

Ціль фіксації

Внутрішня ціль фіксації:
・  Органічний елемент матричного типу.
・  Можна змінювати та регулювати положення екрану. 
・  Можна змінювати спосіб зображення.

Периферична ціль фіксації:
・   Відповідно до зображення розташування внутрішньої 

цілі фіксації.
Зовнішня ціль фіксації

Діапазон діоптрійної корекції пацієнта

Без лінзи з компенсацією діоптрій Від -13 D до +12 D

При використанні увігнутої компенсаційної лінзи Від -33 D до -12 D

При використанні опуклої компенсаційної лінзи Від +11 D до +40 D

Живлення

Вхідна напруга AC 100–240 В

Вхідний струм 120 ВА

Частота 50–60 Гц

Розміри та вага

Розміри 272–383 мм (Ш) × 464–660 мм (Д) × 512–700 мм (В)

Вага 18 кг

Специфікації of TRC-NW400

Додатковий аксесуарУправління з планшета

Зовнішня ціль фіксації 

EF-2Захисний екран є окремою опцією TRC-NW400*
*   Зверніться до місцевого дистриб’ютора, щоб дізнатися 

про доступність у Вашій країні.

©
20

21
 T

op
co

n 
H

ea
lt

hc
ar

e 
 | 

 E
30

8 
R

ev
.3

 
It

em
 c

od
e:

 5
21

29
71

 /
 D

is
tr

ib
ut

ed
 in

 E
ur

op
e 

0
8

.2
1 /

 R
ev

22
0

51
6

U
A

        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.com 
www.topconhealthcare.eu

TOPCON HEALTHCARE SOLUTIONS EMEA OY
HQ & PRODUCT DEVELOPMENT
Saaristonkatu 23, 90100 Oulu, FINLAND
Phone: +358-20-734-8190
E-mail: thsemea.sales@topcon.com
www.topconhealth.eu

TOPCON DANMARK
Praestemarksvej 25, 4000 Roskilde
DANMARK  
Phone: +45-46-327500   
Fax: +45-46-327555 
E-mail: info@topcon.dk   
www.topconhealthcare.eu

TOPCON SCANDINAVIA
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.topconhealthcare.eu

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.topconhealthcare.eu

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.topconhealthcare.eu

TOPCON FRANCE MEDICAL
1 rue des Vergers, Parc Swen,  
Bâtiment 2, 69760 Limonest, FRANCE
Phone: +33-(0)4-37 58 19 40, 
Fax: +33-(0)4-72 23 86 60
E-mail:topconfrance@topcon.com
www.topconhealthcare.eu

TOPCON DEUTSCHLAND MEDICAL
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.topconhealthcare.eu 

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   
E-mail: info@topcon-polska.pl 
www.topconhealthcare.eu

TOPCON (GREAT BRITAIN) MEDICAL 
LIMITED

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.topconhealthcare.eu

TOPCON IRELAND MEDICAL 
Unit 292, Block G, Blanchardstown, 
Corporate Park 2 Ballycoolin 
Dublin 15, D15 DX58, IRELAND 
Phone: +353-12233280 
E-mail: medical.ie@topcon.com 
www.topconhealthcare.eu

 TOPCON CORPORATION
75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, JAPAN. 
Phone: +81-(0)3-3558-2522/2502 Fax: +81-(0)3-3965-6898 
www.topcon.co.jp

Не вся продукція, послуги чи пропозиції є схваленими чи пропонуються на кожному ринку. Продукція може різнитися залежно від країни.  
Зверніться до місцевого дистриб’ютора для отримання інформації про доступність для конкретної країни. 

Щоб отримати найкращі результати з цим інструментом, будь ласка, перегляньте 
всі призначені для користувача інструкції перед початком роботи.

ВАЖЛИВО

 

МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕДІКУС» 
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ТА СЕРВІСНИЙ ПАРТНЕР КОМПАНІЇ TOPCON В УКРАЇНІ

вул. Краківська, 22, Київ 02094 УКРАЇНА 
Тел.: +380 44 574 0571; факс: +380 44 574 0573; e-maill: eye@medicus.ua; www.medicus.ua/topcon


