
Серія DRI OCT Triton 
Оптична когерентна томографія  

з частотно-модульованим джерелом  
(Swept Source OCT) 
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“

“

Технологія частотно-модульованого джерела (Swept Source) додає новий вимір в оптичний 

когерентній томографії. DRI OCT Triton з частотно-модульованим джерелом є простим 

у використанні, надає унікальну клінічну інформацію та поліпшив мою практику. Вперше 

ми можемо візуалізувати in-vivo не тільки вітреоретинальну межу поділу, але й кортикальне 

склоподібне тіло, що є важливим, коли все частіше і частіше лікування здійснюється 

за допомогою інтравітреоретинальних ін’єкцій. Візуалізація глибоких структур, таких як 

хоріоідальна товщина, допомагає мені робити зважені клінічні рішення. Бачення більш повної 

картини допомагає мені спрямовувати мою терапію та лікувати ефективніше. ОКТ з частотно-

модульованим джерелом (Swept Source OCT) є для мене важливим інструментом у пошуку 

біомаркерів регресу або прогресу захворювань.

Професор П. E. Стенга (P. E. Stanga), Королівська лікарня ока у Манчестері, Манчестерська 

Лабораторія відновлення бачення (MVR Lab) при Національному інституті досліджень  

в галузі охорони здоров’я (NIHR) / Клінічний дослідний інститут Wellcome Trust Manchester 

та Університет Манчестера (Англія)

Діагностична сила ОКТ з частотно-модульованим 
джерелом (Swept Source OCT) для візуалізації  
глибоких структур (Deep Range Imaging)

Бачити. Відкривати.  
Досліджувати.
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Бачити. Відкривати.  
Досліджувати.

Новий рубіж  
візуалізації ОКТ

DRI OCT Triton комбінує технологію першого 

у світі ОКТ з частотно-модульованим джерелом 

та мультимодальну візуалізацію очного дна. 

Комплексний інструмент візуалізації очного дна 

все-в-одному дозволяє досягнути наступного 

рівня діагностичних можливостей для Вас 

та Ваших пацієнтів.

Неперевершена якість зображення
Технологія Swept Source Triton з надзвичайно 

швидким скануванням та збільшеною довжиною 

хвилі у 1050 нм надає надзвичайно чіткі 

та деталізовані зображення навіть найглибших 

шарів ока у найкоротший час. Ви не тільки 

побачите сітківку та склоподібне тіло, 

але й судинну оболонку та склеру як ніколи 

раніше. 

Чудові можливості діагностики
Через глибше бачення стає можливим краще 

розуміння багатьох патологій ока та можуть 

досягатись переваги ранньої діагностики 

захворювань та моніторингу. У поєднанні 

з унікальними функціями, такими як 

ОКТ ангіографія та візуалізація en-face, Triton 

дає Вам можливість вжити активних заходів 

для збереження здоров’я очей ваших пацієнтів. 

Більша клінічна ефективність
Різноманітність автоматизованих та інтуїтивних 

функцій, в тому числі дослідження за одне 

сканування та нова система SMARTTrack™, 

призначені для оптимізації робочих процесів 

Вашої практики завдяки спрощенню збору 

даних, аналізу та подальшого спостереження. 
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Проліферативна діабетична ретинопатія

Кольорове FA FAF

* Фотографії FA та FAF можна зробити лише з допомогою DRI OCT Triton Plus.

Lateral: 12 мм

Бачити глибше. Бачити більше.

Надано: Проф. П. E. Стенга (P. E. Stanga), Королівська лікарня ока у Манчестері, Манчестерська Лабораторія 
відновлення бачення (MVR Lab) при Національному інституті досліджень в галузі охорони здоров’я (NIHR) / 
Клінічний дослідний інститут Wellcome Trust Manchester та Університет Манчестера (Англія)

Надано: Проф. П. E. Стенга (P. E. Stanga), Королівська лікарня ока у Манчестері, Манчестерська Лабораторія 
відновлення бачення (MVR Lab) при Національному інституті досліджень в галузі охорони здоров’я (NIHR) / 
Клінічний дослідний інститут Wellcome Trust Manchester та Університет Манчестера (Англія)

Тонка судинна оболонка
Еліптичний шар, який 
виглядає нормально

Масивна внутрішня 
обмежувальна мембрана

Преретинальна 
фіброваскулярна  
проліферація

Приєднання та тяга  
склоподібного тіла
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Центральна серозна ретинопатія

* Фотографії FA та FAF можна зробити лише з допомогою DRI OCT Triton Plus.

FA FAF

Lateral: 12 мм

Кольорове

Надано: Проф. П. E. Стенга (P. E. Stanga), Королівська лікарня ока у Манчестері, Манчестерська Лабораторія 
відновлення бачення (MVR Lab) при Національному інституті досліджень в галузі охорони здоров’я (NIHR) / 
Клінічний дослідний інститут Wellcome Trust Manchester та Університет Манчестера (Англія)

Надано: Проф. П. E. Стенга (P. E. Stanga), Королівська лікарня ока у Манчестері, Манчестерська Лабораторія 
відновлення бачення (MVR Lab) при Національному інституті досліджень в галузі охорони здоров’я (NIHR) / 
Клінічний дослідний інститут Wellcome Trust Manchester та Університет Манчестера (Англія)

Премакулярне заднє відшарування 
скловидного тіла зі «зморшками»  
гіалоїдної мембрани

Премакулярна сумка

Передня поверхня  
білкової оболонки ока

Товста судинна  
оболонка

Субретинальна рідина, що простягається  
від ямки до головки зорового нерва

Зовнішні частини  
опухлого фоторецептора

Простір Мартеджіані
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Патологічна короткозорість

Lateral: 12 мм

Lateral: 12 мм

Бачити глибше. Бачити більше.

Субретинальна хоріоідальна  
неоваскулярна мембрана

Вітреомакулярна 
адгезія

Фовеальні  
кістозні  

зміни

Скривлення та потовщення сітківки

Передня поверхня склери

Скривлення  
еліпсоїдного  

шару
Судинна  

оболонка ока

Інтраретинальні 
кістоїдні зміни

Епіретинальна мембрана 

Товста білкова 
оболонка ока

Орбітальний 
жир

Ретро-окулярна 
епісклеральна тканина 
з сильною рефлексією

Тонка судинна 
оболонка

Макулярна зморшка

Надано: Проф. П. E. Стенга (P. E. Stanga), Королівська лікарня ока у Манчестері, Манчестерська Лабораторія 
відновлення бачення (MVR Lab) при Національному інституті досліджень в галузі охорони здоров’я (NIHR) / 
Клінічний дослідний інститут Wellcome Trust Manchester та Університет Манчестера (Англія)

Надано: Проф. П. E. Стенга (P. E. Stanga), Королівська лікарня ока у Манчестері, Манчестерська Лабораторія 
відновлення бачення (MVR Lab) при Національному інституті досліджень в галузі охорони здоров’я (NIHR) / 
Клінічний дослідний інститут Wellcome Trust Manchester та Університет Манчестера (Англія)
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Зображення крізь катаракту

a)

b) c)

Lateral: 12 мм

a), b), c) Надано: Kazuya Yamagishi, доктор медичних наук (Клініка ока Hirakata Yamagishi, Японія)
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Технологія частотно-модульованого дже-
рела відкриває новий вимір в ОКТ

Оптимізована довжина хвилі 
для отримання зображень сітківки: 
1050 нм
Більша довжина хвилі світла забезпечує краще 

проникнення у тканини, що дозволяє зробити 

візуалізацію найглибших шарів ока — навіть 

через катаракти, крововиливи та кровоносні 

судини. 

ОКТ з технологією частотно-
модульованого джерела: краща 
у світі за швидкістю сканування*

Серед сучасних традиційних спектральних 

ОКТ технологія частотно-модульованого 

джерела забезпечує найшвидші в світі 100 000 

А-сканувань за секунду. Більша швидкість 

сканування дає можливість отримати чіткі 

B-сканування, набуваючи більше A-сканувань 

за встановлений час отримання зображень. 

Це допомагає зменшити помилки, пов’язані 

з мимовільним рухом ока.

Уявіть можливості 
В порівнянні зі звичайними спектральними ОКТ, технологія частотно-модульованого джерела 

(Swept Source) у DRI OCT Triton та світло з довжиною хвилі 1050 нм дозволяють візуалізувати глибокі 

структури та забезпечують краще проникнення у тканини. ОКТ зображення, отримані з DRI OCT 

Triton, чітко характеризують склоподібне тіло, сітківку та хоріоідею за одне дослідження та без 

погіршення якості візуалізації у більш глибоких структурах. Більша довжина хвилі зменшує ризики 

ослаблення світла при катаракті та непрозорості склоподібного тіла, що робить можливим отримання 

ОКТ зображень для пацієнтів з такими захворюваннями. Переваги технології DRI ОСТ Triton, поліпшеної 

у порівнянні зі звичайними спектральними ОКТ, надають Вам більше інформації для встановлення 

діагнозу та забезпечують кращий комфорт для Ваших пацієнтів. Цю передову технологію оцінять всі.

Невидимі лінії сканування
Світло з довжиною хвилі 1050 нм непомітне 

для пацієнта, тому під час обстеження це 

допомагає йому сконцентруватися на цілі 

фіксації, зменшуючи мимовільні рухи ока. 

Завдяки цьому на практиці підтримується 

більш ефективний робочий процес, 

зменшуючи повторні сканування.

Надано: проф. Jose Maria Ruiz Moreno,  
університет Альбасете, Іспанія.

Звичайні ОКТ

Погляд відстежує рух 

видимої лінії сканування

Погляд сконцетровано

на ціль фіксації

DRI OCT Triton

*За результатами досліджень TOPCON у травні 2015 р.
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|   Використання передової технології частотно-модульованого джерела з довжиною хвилі 1050 нм 

дозволяє отримати високоякісні зображення ОКТ ангіографії.

|  Завдяки інтуїтивно-зрозумілому графічному інтерфейсу для «розшарування тканин» шар 

за шаром легше виявляти відхилення від норми.

|  Кращий комфорт для пацієнта4 — без необхідності використовувати барвники або розширення, 

швидке отримання зображень завдяки нашому інтуїтивно-зрозумілому графічному інтерфейсу.

| Пряме порівняння та реєстрація зображень очного дна в IMAGEnet 65.

ОКТ ангіографія з технологією частотно-модульованого джерела  
(Swept Source OCT Angiography)
ОКТ ангіографія1, 2, 3 — новітній неінвазивний метод отримання зображень для візуалізації 

мікроваскулярної мережі. Тепер він доступний щоразу, коли Вам це потрібно. Додатковий модуль 

ОКТ ангіографії пропонує неінвазивне дослідження мікроваскулярних структур, знижуючи потребу 

у звичайній флюоресцентній ангіографії.

BRVOCNV GA

Діабетична ретинопатіяГлаукома

Надано:
 SriniVas R. Sadda, д.м.н.,

  Laura Kuehlewein, д.м.н.,
   Очний інститут Doheny, UCLA

Надано:
 SriniVas R. Sadda, д.м.н.,

  Laura Kuehlewein, д.м.н.,
   Очний інститут Doheny, UCLA

Головка нерва Поверхневий шар

Хоріоідея Хоріоідея Поверхневий шар

Надано: Д-р. A. Ishibazawa та професор A. Yoshida 
(Медичний університет Asahikawa, Японія)

1 За певних умов деякі люди можуть бачити лінію сканування під час отримання зображень ОКТ ангіографії.
2 Перегляд зображень ОКТ ангіографії можливий лише в поєднанні з IMAGEnet 6.
3 ОКТ ангіографія — це додаткове програмне забезпечення.
4 У порівнянні зі звичайною флюоресцентною ангіографією.
5 Додаткове програмне забезпечення.  

http://www.medicus.ua/product-docs/topcon-SS-OCT-Angio-ua-web-rev170220.pdf
http://www.medicus.ua/product-docs/topcon-SS-OCT-Angio-ua-web-rev170220.pdf
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EVV (розширена візуалізація склоподібного тіла Enhanced Vitreous Visualization™)

Покращена візуалізація склоподібного тіла з DRI OCT Triton допомагає оцінити характер аномалій 

вітреоретинального інтерфейсу. Контраст можна швидко скоригувати, пристосовуючись до потреб 

лікаря в залежності від місця, яке представляє найбільший інтерес. 

Поліпшення клінічної ефективності 
з функціями удосконаленого аналізу

Dynamic Focus™. Для поліпшення слабкого 

сигналу в склоподібному тілі, передова 

техніка отримання зображень DRI OCT Triton, 

названа «динамічний фокус», дозволяє 

отримати високоякісні та одноманітні 

зображення з рівномірно зосередженим 

фокусом через весь діапазон обробки 

зображень. 

Візуалізація склоподібного тіла

Натисніть

EVV вкл. +2

EVV вимкнено

Отримання ОКТ зображень en face
Отримання зображень en face дозволяє 

об’єктивно досліджувати вітреоретинальний 

інтерфейс, сітківку, пігментний епітелій 

сітківки (RPE) і хоріоідею через вирівнювання 

зображень B-сканувань. Патологія 

всього заднього полюса може вивчатися 

та порівнюватись із симптомами пацієнта, 

їх аномальністю та їх розвитком.

RNFL Choroid

Lamina CribosaLamina Cribosa

Оригінальне
зображення

Вирівнювання (flattening)

Вирівнюване
зображення

Зображення en face

Зображення en face Зображення en face

Зображення проекції

Надано: проф. Т. Накадзава (T. Nakazawa),  
університет Tohoku, Японія

Надано: проф. Т. Накадзава (T. Nakazawa),  
університет Tohoku, Японія

Чітке зображення  
 на всій площі
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Сітківка

RNFL

CSI

GCL+

GCL++

Точні карти товщини хоріоідеї
Хоріоідея розкриває цінну інформацію 

про здоров’я ока. Високошвидкісні карти 

хоріоідальної товщини мають вирішальне 

значення для раннього визнання початку 

захворювання та моніторингу запальних 

порушень. Наприклад, тонка судинна оболонка 

може свідчити про міопію або хоріоідальну 

атрофію. Товста судинна оболонка може 

вказувати на наявність хоріоретиніту, 

центральну серозну хоріоретинопатію (CSCR) 

або гіперметропію. 

7 меж сегментації / 5 карт товщини шарів / функція вимірювання товщини
Шари тканин сітківки автоматично сегментуються за допомогою програмного забезпечення Topcon 

Advanced Boundary (TABS™), дозволяючи кількісну оцінку внутрішньої товщини для аналізу змін.

між 
границями ILM-OS/RPE

між 
границями ILM-RNFL/GCL 

між 
границями RNFL/GCL-IPL/INL 

між 
границями ILM-IPL/INL 

між границями BM-CSI 
або границями ILM-CSI 

Сітківка

RNFL

GCL+

GCL++

CSI

Нормативна база даних ОКТ 
з частотно-модульованим джерелом
DRI OCT Triton включає нормативну базу даних 

для статистичних порівнянь карт товщини 

та параметрів. Порівнюючи значення окремих 

вимірювань з відповідним нормативним 

діапазоном, DRI OCT Triton надає потужний 

довідковий інструмент для покращення 

якості вашого аналізу як у дослідженнях, 

так і у діагностиці пацієнтів. 
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Високоякісні зображення 
очного дна 

DRI OCT Triton пропонує кольорові 

немідріатичні зображення очного 

дна. Для задоволення ваших потреб 

доступна ангіографія очного дна 

(FA) та аутофлуоресценція очного 

дна (FAF). Пристрій все-в-одному 

підтримує ефективний робочий процес 

на практиці.* Кольорове

FA

Безчервоне

FAF

Візуалізація глибоких структур (DRI) забезпечує мульти-
модальну візуалізацію очного дна:  
отримайте повну картину

ОКТ з частотно-модульованим 
джерелом забезпечує 
мультимодальну візуалізацію 
очного дна
DRI OCT Triton може отримувати 

зображення ОКТ та зображення 

очного дна за одне дослідження. 

Функція точної реєстрації (Pinpoint 

Registration™) визначає розташування 

B-сканувань на зображенні 

очного дна. Чіткі порівняння між 

зображеннями B-сканування та очним 

дном можуть забезпечити клінічну 

ефективність при діагностиці.

ОКТ + Color fundus

ОКТ + FAF

*  DRI OCT Triton Plus: ОКТ / ОКТ переднього сегменту (опція) / 

ОКТ ангіографія (опція) / Кольорове / Безчервоне / FA / FAF

   DRI OCT Triton: ОКТ / ОКТ переднього сегменту (опція) / 

ОКТ ангіографія (опція) / Кольорове / Безчервоне
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Панорамні ширококутні 
фотографії
Крім зображень макули та диска зорового 

нерва, DRI OCT Triton дозволяє отримати 

широке охоплення сітківки. На основі цих 

зображень за допомогою додаткового 

програмного забезпечення можна 

створити панорамну діаграму.

Стереофотографія 
Тривимірну кольорову візуалізацію 

очного дна можна отримати у режимі 

стереофотографії. Управління на моніторі 

Triton надає можливість працювати 

швидко та з легкістю завдяки функції 

автоматичного вирівнювання для стерео-

пари.
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SMARTTrack™ робить спостереження  
геніально простим
Новий інструмент SMARTTrack™ покращує 

можливості Triton для дослідження 

та подальшого спостереження завдяки 

різноманітним функціям, призначеним 

поліпшити зручність для користувача:

|  Кероване отримання зображень  

очного дна (FGA)

|  Функція подальшого  

спостереження

|  Фотографії стеження

Кероване отримання  
зображень очного дна (FGA) 
Місце ОКТ сканування може бути легко 

встановлено шляхом вибору області 

сканування на зображенні очного дна, 

що робить патології видимими без 

додаткових кроків оператора. У режимі 

FGA оператор може одержати або 

імпортувати зображення очного дна, 

вибрати місце сканування та автоматично 

отримати B-сканування.

Функція подальшого 
спостереження
Ця функція дозволяє Вам відновлювати 

та повторно аналізувати те ж саме 

місце при подальшому спостереженні 

для порівняння минулих та поточних 

зображень. Все, що потрібно зробити 

оператору — це вибрати попередні дані, 

а Triton автоматично захоплює ту ж саму 

область. Порівняння тієї ж самої області 

сприяє точності діагностики.

Розумніше спостереження.  
Розумніший робочий процес.

Референтне
зображення

Перегляд 
у реальному 

часі

ОКТ сканФіксація на лінії ОКТ сканування
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Підказки для користувача
Під час отримання зображень на моніторі 

Triton надаються підказки для оператора, 

які роблять експлуатацію простішою та 

дозволяють уникнути потенційних помилок.

|  Автофокус та автоматичне отримання 

зображень у кольоровому / FAF режимі

|  Автофокус, функції auto-Z та Z-блокування 

у режимі OKT

Рішення для малої зіниці

Огляд очного дна у реальному часі

Велика швидкість сканування дозволяє Triton 

створювати en face зображення очного дна 

у реальному часі, це — ідеальний інструмент 

для точного розміщення позиції сканування. 

Тому диск, судини сітківки та положення 

сканування легко побачити навіть у пацієнтів 

з маленькими зіницями.

Режим отримання ОКТ  

без ретинальної фотографії

Triton також може виконувати 3D сканування, 

з або без кольорової фотографії очного 

дна, щоб уникнути міотичної реакції 

та краще задовольнити потреби пацієнтів 

з маленькими зіницями.

Функції корекції руху /  
компенсації / повторного 
сканування

Функція корекції руху

Корегує рух у напрямку осі Z.

Функція компенсації

Відстежує око і компенсує його рух 

у напрямку осі X.

Функція повторного сканування

Якщо область сканування була пропущена 

через рух ока у напрямку осі Y, автоматично 

активується функція повторного сканування. 

Пропущена ділянка автоматично сканується 

наново.

До компенсації Після компенсації

Занадто близько Занадто далекоOK
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Потужні інструменти звітності для удосконаленого прийняття рішень
Опції докладного аналізу даних Triton дозволяють з легкістю спостерігати пацієнтів за індивідуальними 

даними обстежень та відповідним нормативним діапазоном даних. Таким чином, Ви можете мати краще 

забезпечення для діагностики, лікування та ведення пацієнтів з глаукомою, макулярною дегенерацією 

та іншими захворюваннями.

Комбіноване сканування
Цей шаблон сканування забезпечує 

широке сканування у 3D (12 х 9 мм) 

та лінійне / 5-ти лінійне / радіальне 

сканування. Моделі ОКТ TOPCON 

пропонують опцію отримання B-сканувань 

та 3D-зображень водночас. Комбіноване 

сканування надає чіткі карту товщини, 

3D зображення та зображення B-скану 

за одне дослідження.

Докладний аналіз даних
Шаблони звітів легко читати та розуміти.

Комплексний аналіз даних  
у Вас під рукою
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Візуалізація переднього сегмента 

Triton має опцію візуалізації переднього сегмента для покращення збору даних переднього відрізка. 

Додатковий пристрій для переднього сегмента гарантує чіткі зображення навіть на периферії 

та в передній камері.

Додатковий комплект  
для переднього сегмента*

Зразки зображень

*  Обстеження та фотографії переднього сегмента можуть бути здійснені лише 

при використанні додаткового комплекту для переднього відрізка.

Додатковий пристрій для переднього сегмента

Підголівник

Радіальне сканування 
переднього сегмента

ОКТ зображення B-сканування довжиною 16 мм

3D сканування  
переднього сегмента

1

2 

3
4

5678
9

10
11
12

2

2

1

1
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Кабінет перевірки гостроти зору

Кабінет комп’ютерної діагностики

Оглядовий кабінет

Операційна

Лазерна терапія

Консультаційна 

Кабінет лікарів

Перегляд будь-яких даних.1  
Будь-де.2 У будь-який час.
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Кабінет перевірки гостроти зору

Кабінет комп’ютерної діагностики

Оглядовий кабінет

Операційна

Лазерна терапія

Консультаційна 

Кабінет лікарів

Змінюйте способи керування Вашими 
офтальмологічними даними та зображеннями 

Поширені можливості зв’язку

IMAGEnet 6 використовує веб-додаток, який надає можливість 

отримати доступ до Ваших даних пацієнта з будь-якого 

ПК або планшету у Вашій практиці або у мережі лікарні. 

Доступність з будь-якого пристрою, який знаходиться у Вас 

під рукою, забезпечує ефективність Вашого робочого процесу 

з більшою зручністю та більшою гнучкістю.

Надзвичайна докладність 

Тепер Ви можете переглядати всі дані, які отримали будь-яким 

апаратом TOPCON за допомогою однієї програми.3 Всі дані, які 

Вам потрібні, можна переглянуті на одному екрані для глибшого 

розуміння стану Вашого пацієнта.

Чудова легкість

Потрібні Вам дані завжди під руками. IMAGEnet 6 було 

розроблено, щоб надати простий та ефективний спосіб 

перегляду даних з інформативним односторінковим графічним 

інтерфейсом користувача та швидким часом відгуку.4 Завдяки 

веб-додатку установка програм на кожен окремий пристрій 

не потрібна, а обслуговування стає простішим. Це дозволяє Вам 

витрачати більше часу на важливіше — Ваших пацієнтів.

Triton

Triton Plus

Порівняння моделей

КольороваSS-OCT Безчервона FA FAF
ОКТ 

переднього 
сегменту

ОКТ 
ангіографія

ОпціяОпція

ОпціяОпція

1  Тільки від обладнання TOPCON.
2  Тільки у лікарні.
3  Потрібно програмне забезпечення для отримання зображень.
4 У порівнянні з сьогоднішнім програмним забезпеченням ОКТ.



Обстеження та фотографія зображення очного дна

Тип фотографії Кольорова, FA*, FAF*, безчервона**

Кут зображення
45° 
Еквівалент 30° (цифрове збільшення)

Робоча відстань 34,8 мм

Фотографований діаметр зіниці 
Нормальний: ø 4,0 мм та більше 
Зіниця малого діаметру: ø 3,3 мм та більше

Обстеження та фотографія томограми очного дна

Сканування діапазону  
(на очному дні)

Горизонтальний — від 3 до 12 мм 
Вертикальний — від 3 до 12 мм

Метод сканування
3D сканування 
Лінійне сканування: лінійне / 5-ти лінійне (кросс-скан) / радіальне

Швидкість сканування 100 000 A-сканувань за секунду

Латеральна роздільна здатність 20 μm

Поглиблена роздільна здатність
Цифрова: 2,6 μm 
Оптична функція: 8 μm

Фотографований діаметр зіниці ø 2,5 мм та більше

Обстеження та фотографія зображення очного дна / томограми очного дна

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

Обстеження та фотографія переднього сегмента***

Тип фотографії Інфрачервона

Робоча відстань 17 мм

Обстеження та фотографія томограми переднього сегмента***

Робоча відстань 17 мм

Діапазон сканування (на рогівці)
Горизонтальний — від 3 до 16 мм 
Вертикальний — від 3 до 16 мм

Метод сканування
3D сканування 
Лінійне сканування ( лінійне / радіальне )

Швидкість сканування 100000 A-сканувань за секунду

Ціль фіксації
Внутрішня ціль фіксації 
Зовнішня ціль фіксації

Електричне маркування

Джерело живлення Напруга: 100–240 В / Частота: 50–60 Гц

Вхідний струм 250 ВА

Розміри / вага

Розміри 320–359 мм (Ш) х 523–554 мм (Д) х 560–590 мм (В)

Вага
21,8 кг (DRI OCT Triton) 
23,8 кг (DRI OCT Triton Plus)

Специфікації

Standard Option 1

Option 2 Option 3

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 Danmark
Praestemarksvej 25; 4000 Roskilde, Danmark
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

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.

Медичний виріб класу IIa. Виробник: Topcon Corporation.

* Фотографії FA та FAF можна зробити лише з допомогою DRI OCT Triton Plus.

**  Для створення цифрової безчервоної фотографії обробляється кольорове зображення, яке зображується як псевдо-безчервона фотографія.

***  Обстеження та фотографії переднього сегмента можуть бути здійснені лише при використанні додаткового комплекту для переднього відрізка (AA-1).

ВАЖЛИВО

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/topcon

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 52
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