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Medições de pressão

intra ocular

Resolução de MedidaResolução de Medida

Distancia de Trabalho

Estímulo

Método de Início

Função de correção IOP

Monitor  (Painel)

Impressora

Voltagem/frequencia

Consumo

Sistema de «Stand By»

Saida de dados

Tamanho

Movimentos possíveis

Movimento quexeira

Movimento painel

Peso

Acessórios

Luz de fixação

Manual ou Automático

Função de correção da IOP ao inserir a expessura da córnea

Monitor colorido de Icd com 5.7 polegadas

Impressora Térmica (papel com 58mm de largura)

AC100V-240V, 50/60Hz

60VA

Desligado ou 3, 5, 10min. (selecionável)

RS-232c interface

(W) 240mm/(D) 422/(H) 430mm

Frontal/traseiro   22mm

Horizontal   43mm

Vertical   43mm

Vertical   30mm

+30º para a esquerda)

aprox. 13kg

Manual, Cabo de alimentação, Bobina de impressão, Fusível, Capa protetora

Tampão para orifício de medição, Papel para quexeira, Pino p/fixar quexeira

1mmHG~60mmHg/0.1Pa~8.0kPa

1mmHg/0.1kPa

11mm

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio
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Novo Tonômetro de não contato!

Suave e silencioso... Um modelo inteligente, silencioso e de alta qualidade

Mais suave e silencioso... Apresentamos um Tonômetro de não contato agradável 
para os pacientes, o que possibilita evitar incomodo durante as medições.

Um design completamente novo que abrange desde o mecanismo até as unidas 
ópticas.

Conseguimos um design simples e compacto através da busca pela ergonomia e 
detallhes requintados com uma seleção de materiais de alta qualidade.

O sistema S.P.C inclui nosso mecanismo 
de medição algoritimo recém desenvolvido
o que permite ajustar automaticamente a 
pressão do ar com a pressão intra-ocular
do paciente. Isso permite um sopro mais
suave.

Um monitor de 5,7 polegadas, tela plana com excelente visibilidade pode ser 
deslizado 30° a esquerda e inclina até 40° na vertical facilita ao operador 
instruir o paciente e manusear o equipamento ao mesmo tempo.

Monitor de operação desenhado especialmente para o NCT-200
Tela de operação intuitiva e colorida facilita a operação.

Botões sensíveis ao toque

O botões com sensores sensíveis ao toque 
foram desenhados para complementar a tela,
tornando nosso Tonômetro de não-contato
fácil e confiável de operar

Ferramenta de confiança

Função de alinhamento precisa e fácil,
Uma vez alinhada, pulso de ar e medições
começam automaticamente.
Reduz o tempo de medição, 
conseqüentemente reduz
o estresse do paciente

Alinhamento inteligente 
& disparo automático

Área de mensagem

O mecanismo exibe um asterisco
na tela quando a confiabilidade
da medição está baixa

Data e hora

Média dos valores
(exibidos independentemente
de quantos medições
foram realizadas neste paciente)

Olho esquerdo  Olho Direito

``O ponto de medição está devidamente alinhado?``

``Os olhos do paciente estão devidamente abertos?``

Detalhes requintados e com qualidade.

Corpo sofisticado combinado com curvas
suaves e cores atrativas de alta qualidade
dois tons metálicos e perolizado, que
combina com qualquer interior além de
 transmitir confiança.

Nova Geração
Design & estilo

Abas laterais em ambos os lados
da janela de medição com a função
de bloquear as luzes externas, 
garantindo alta precisão.

Os novos apoios de teste e queixo 
proporcionam maior conforto aos 
pacientes.

O valor da PIO (Pressão intra-ocular) 
é ajustada automaticamente pela 
informação da espessura da córnea.
Isso pode ser feito facilmente antes
ou depois do exame

Três funções para
uma segurança superior

Quando está muito próximo do olho do
paciente, um alarme é acionado e 
um aviso ´´Too Close (muito perto)`` 
aparece no monitor.
Além disso uma trava de segurança 
previne o contato com os olhos dos
pacientes.

Função de ajuste
da PIO

Alcance de inclinação vertical aprimorado

O alcance do ajuste vertical foi expandido 
para 40°.

A unidade pode ser confortavelmente 
operada em pé ou sentado.

Novo Joystick

Joystick completamente 
redesenhado com disparador, 
permite um movimento preciso.

Inteligente, Silencioso & Design Confortável
Sistema de sopro inteligente 
recém desenvolvido (S.P.C)

Operação Simples & Fácil de Usar

Fica verde 
quando alinhado

disparo e 
medição

 automática

Aviso de 
confiabilidade

Exibido na esquerda

Exibido na esquerda

Apoio de teste q queixo aprimorados

Trava de segurança
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