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imagem da retina7 em 1 
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Sistema de imagem retinal versátil, 7 em 1 
(FAF, FA, RF, color, anterior, mydriatico e 
não-midriático e 
9 pontos internos de alvos ou 
mosaico de imagem)
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O VX-20 Kowa é único, um sistema híbrido-
combinado com retinógrafo que além de 
facilitar o uso do sistema, proporciona 
alta qualidade

Devido aos seus recursos, o Kowa VX-20 
continua sendo a primeira escolha.

Qualidade de imagem superior

Design ergonômico visando 
conforto do paciente e do operador

Sistema fácil de usar

Economize tempo com impressora
 direta e acesso a redes

Design estreita da câmera permite 
maior visão do operador ao paciente

Fluxo de trabalho eficiente com 
conexões em rede 

 



Imagens da retina com qualidades superiores 
com 7 modos de fotografia 

Design novo, ergonômico
e compacto

O novo design do VX-20
assegura conforto 
tanto para paciente 
quanto ao operador

Midriático colorido Não midriático colorido Angiografia fluorescente 
de fundo (FA) imagens capturadas
apresentam o temporizador

Fundus (FAF) Livre de vermelho Modo de pupila pequena (SP)
A imagem atual inclui o temporizador

Além disso, o Kowa VX-20 tem um modo de autofluorescência (FAF) 
para proporcionar mais investigações de diagnóstico da saúde da retina, 
tais como a ARMD.

Caractecrísticas

Versatilidade de sistema de imagem 7 em 1

-FAF (auto fluorescente), FA, RF, colorido, anterior
modos midriático e não midriático 9 pontos internos de 
fixação e mosaicos de imagens 

Computador integrado para facilitar  o armazenamento 
de imagem

Troca de modo midriático(50°/30°) e não-midriático(45° / 27°) 
aprimorada, apenas um toque de botão
permite imagens mais detalhadas das áreas de interesse

O visor óptico permite ao usuário observar ao fundo do olho
e a captura da imagem exata que está sendo visualizada. 
Também suporta captura da imagem da área periférica 
da retina

 

 



Fácil de usar e eficiente. 
Ajudando sua prática diária na 
oftalmologia

Operações tranquilas e confortáveis

A nova posição dos olhos dos pacientes está 7mm mais baixo que o 
modelo anterior da Kowa, permitindo uma posição mais confortável.

Fácil de operar, mesmo em salas escuras

A estrutura estável oKers facilita o alinhamento do paciente
a marca de nível em LED facilita o uso no escuro 



Maior alcance de imagens periféricas
O ângulo de inclinação foi aumentado 11°
aumentando o alcance para imagens periféricas

Fácil observação do paciente
O Kowa VX-20 possui um monitor LCD de 7 polegadas, colorido e sensível ao toque
que além de fácil de utilizar esta posicionado de um modo que proporciona uma boa visão.

Operação simples, possível com apenas 1 mão
O painel de controle do VX-20 foi desenhado com o intuito de melhorar e facilitar o 
uso do operador, tanto no manuseio quanto no diagnóstico.

Caracterísitcas

Botões operacionais posicionados 
para facilitar o uso

Ajuste da queixo elétrico

Joystick com movimento CIMA/BAIXO
para agilizar a fixação do alvo

Botões LED

Manuseio simples, com apenas 1 mão



Software de alta performance para imagens digitais
Kowa VK-2

O software Kowa VK-2 proporciona capturas fáceis e 
armazenamento das fotos reinais emitidos pelo VX-20,
produzindo alta qualidade de imagens 2D com apenas 
um clique, combinando com a alta resolução da câmera.

O modo de captura permite o usuário inserir os dados e 
alinhar com imagens capturadas

      Visualizador

      Dados dos pacientes

      Luz de fixação

      Botões customizáveis

O modo de visualização permite o usuário procurar imagens n
o ID escolhido, imprimir ou deletar 

      Captura
 
      ID

      Revisão

      Visualizar

    Exibição múltipla

      Impressora

      Lixeira



Devido a sua versatilidade o VX-20 oferece
várias configurações para os cuidados clínicos

Conexão com rede

Conxeão intranet via LAN
Entrada do ID pelo VX-20
Facilmente armazena fotos através do terminal de rede
Impressão direta utilizando a tela de previsualização

Sala do instrumento      Sala de consultas

Autônomo

- Equipado com armazenamento automático de foto, usando um painel sensível de toque
- Entrada para ID no cartão de memória
- Exibição de múltiplas mensagens
- Armazenamento de imagens capturadas facilitadas com o cartão de memória
- Permite impressão direta  

- Captura e gerencia as imagens facilmente

- Compartilhe informações via intranet

- Inclui um temporizador múltiplo para fotografia FA



Modos de fotografia
Não midriático colorido / Midriático colorid / Fundo fluorescente (FA)
Livre de vermelho(RF) / Fundo auto fluorescente (FAF)

Campo de visão Modo não midriático: 45°/27°       Modo midriático: 50°/30° (SP: 45°/27°)

Distância de trabalho 39mm (entre o olho examinado e a frente da lente objetiva)

Diâmentro mínimo 
da pupila

Modo não midriático: U4.0mm (SP U3.5mm)
Modo midriático: U5.5mm (Sp1 U4.0mm / Sp2 U3.5mm)

Focando Barras de concordância em feixe contínuo

Alcance de ajustamento do focu para 
compensamento
de erro de refração dos pacientes

Sem compensação: -12D até +13D
Compensação  - : -32D até -10D
Compensação + : +10D até +35D

Alcance de ajuste de dioptria no 
visor ótico

Ajuste de distância de trabalho

-8D a +5D

Ponto de luz indicador (Liga/desliga selecionável)

Fonte de luz Para observação: Lâmpada Halógena    Para fotografia: Flash Xenon

Compensador do flash +- 5 passos

Luz interna de fixação Central/disco/macular/periférico

Fixação externa de luz Vermelha / LED verde

Exposição
A exposição apropriada é automatizada com base em 37 passos.(0.6ws a 300ws)
do ângulo do campo, filtro e modo de fotografia

Câmera Sensor maior que 12 megapixel CMOS

Monitor Tela wide-screen LCD com 7 polegadas

Ajuste do alcance

Frente / traz:(bruto) 90mm, (micromovimentos) aprox. 17.5mm
Esquerda / direita : (bruto) 140mm,(micro movimentos) aprox. 17.5mm
Cima / baixo: 30mm
Inclinação: (elevação) 11°, (depressão) 15°
Lateral: (esquerda / direita) 30° horizontal

Meio de gravação Cartão de memória CF

USB: Conexão VK-2, conexão da impressora, leitr de cartão
LAN: Saída de imagem

Interface

Função de economia de energia Sim

Fonte de energia Entrada: AC 120/230V, 50/60Hz Consumo de energia: 250VA 1500VA(max)

Dimensões 390(largura) x 540(profundidade) x 720(altura) mm

Peso

Suplimed Distribuidora de Produtos 
Médicos LTDA.
Rua Cláudio Manoel, 17, Bairro Funcionários
CEP: 30.140-100
Belo Horizonte, MG - Brasil
+ 55 (31) 3048-5811
vendas@suplimed.com.br
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