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Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,
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Od  začátku roku 2013 rozšířila naše společnost 
nabídku oftalmologických produktů o  sortiment 
společnosti KEELER Ltd. (Velká Británie). Tato reno-
movaná společnost je známá především svými 
špičkovými oftalmoskopy i dalšími diagnostic-
kými přístroji.

Nepřímé oftalmoskopy nové řady VANTAGE PLUS 
jsou dodávány nejčastěji v bezdrátovém provedení 
s  výrazně odlehčenou a  zdokonalenou napájecí 
bateriovou částí (tzv. SLIM provedení). Ta umož-
ňuje delší dobu používání bez nutnosti dobíjení 
a  díky nízké hmotnosti eliminuje únavu vyšetřují-
cího lékaře. Oftalmoskop VANTAGE PLUS existuje 
i v digitální verzi, která umožňuje sledovaný obraz 
přenášet do počítače.

Velmi oblíbené jsou i  přímé oftalmoskopy řady 
SPECIALIST a  PROFFESIONAL, které se vyznačují 
skvělou optikou, snadnou obsluhou a  ergonomic-
kým designem. V  nabídce společnosti jsou i  apla-
nační a  bezkontaktní tonometry. Ruční tonometr 
PULSAIR INTELLIPuff je velmi často využíván pro 
vyšetřování dětských nebo imobilních pacientů. 
Nabídku optických vyšetřovacích pomůcek dopl-
ňuje široký sortiment lupových brýlí využívaných 
nejen oftalmology ale i chirurgy v dalších chirurgic-
kých oborech. Společnost KEELER dodává rovněž 
brýlové skříně, prosvětlovací nástěnné optotypy, 
barvocitové tabulky a  další pomůcky pro vyšetření 
zrakové ostrosti.



ENVISTA - nová nitrooční čočka

V  závěru loňského roku představila naše partnerská společnost IRIDEX (USA) zcela nový laserový systém 
TXCELL, který umožňuje provádět laserovou fotokoagulaci sítnice pomocí jednotlivých zásahů nebo aplikací 
multibodových vzorů.

Multibodový aplikátor TXCELL je kompatibilní s  nejmodernějšími lasery 
IRIDEX řady IQ532 (zelený laser) a IQ577 (žlutý laser). Oba lasery jsou vybaveny 
možností pracovat v režimu mikropulzní modulace, která eliminuje tepelné 
poškození sítnice. V kombinaci s aplikací preparátů anti-VEGF ukazuje tato 
laserová léčba velmi slibné výsledky například u terapie DME.

Lasery IRIDEX jsou známé svojí vysokou spolehlivostí. Ve  spojení se 
skenovacím multibodovým systémem a  mikropulzní modulací pak nyní 
nabízejí i největší rozsah aplikačních možností. 

IRIDEX TxCell - laserový systém

VICTUS - femtosekundový laser
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Nabídka nitroočních čoček firmy Bausch+Lomb se rozšířila 
o zcela nové modely ENVISTA a ENVISTA TORIC, které roz-
šiřují sortiment nadstandardních implantátů pro  operaci 
šedého zákalu.
Nové čočky jsou vyráběny z nové generace hydrofobního 
akrylátu, který se vyznačuje výjimečnou optickou kvalitou. 
V tomto materiálu totiž při výrobě nevznikají mikroskopické 
vakuoly, které vedou u  jiných typů hydrofobních čoček 
ke  vzniku nežádoucích optických jevů tzv. „glisteningu“. 
Na zmíněných drobných vakuolách pak dochází k rozptylu 
světla, který může vést ke zhoršení zrakové ostrosti.
Optika čoček řady ENVISTA je asférická s neutrální aberací, 
což zajišťuje dosažení větší hloubky ostrosti vidění. 
Mechanické vlastnosti nového materiálu umožnily vytvořit 
na zadní straně optiky mimořádně ostrou hranu, která je 
klíčovým faktorem pro eliminaci vzniku sekundární katara-
kty. K tomu přispívají i pevné opěrné haptiky, které zajišťují 
dokonalou stabilitu čočky v nitru oka a její těsný kontakt se 
zadním čočkovým pouzdrem.
V  letošním roce bude uvedena na  náš trh torická verze 
čočky ENVISTA TORIC. Zahraniční studie ukázaly, že tato 
čočka se vyznačuje mimořádnou rotační stabilitou (díky 
pevnosti opěrných haptiků) a  tím zajišťuje dokonalou 
a časově neměnnou korekci rohovkového astigmatismu.

Glistening-free, hydrophobic acrylic IOL

Just say ‘no’ to glistenings.

Glistening-free, hydrophobic acrylic IOL

Just say ‘no’ to glistenings.

novinka

•		nová	generace	hydrofobního	akrylátu

•		eliminace	nežádoucích	pooperačních	
optických	jevů	tzv.	„glistening”

•		asférická	optika	s	neutrální	aberací

•	dokonalá	stabilita	v	oku

•	nyní	dostupná	i	v	torické	variantě

Výrobce:
	 ,	Rochester,	USA

Společnost Accutome (USA) uvedla počátkem roku 2013 na trh nový ultrazvukový 
přístroj A-scan Plus Connect, který po připojení pomocí USB portu k libovolnému 
stolnímu PC nebo notebooku, umožňuje provádět ultrazvukovou biometrii 
oka. Zařízení je tvořeno ultrazvukovou sondou o  frekvenci 10MHz a  malým 
ovládacím panelem. Nový biometr může pracovat samostatně nebo doplňuje 
oblíbené diagnostické ultrazvukové jednotky B-Scan Plus (vyšetření sklivce, 
sítnice a  prostoru orbity) a  UBM-Plus (vyšetření předního očního segmentu). 
Nový biometrický přístroj měří axiální délku oka (AXL) , hloubku přední komory 
(ACD), tloušťku čočky (Lens) a  prostor sklivce (VCD). Jednoduchý a  přehledný 
software (viz. obrázek) je doplněn o  kalkulátor vhodné optické mohutnosti 
nitrooční čočky a to pomocí formulí Hoffer Q, Holladay, SRK/T a Haigis. 

Matice bodů Zaměřovací obraz Laserové body Indikace

Mřížka
2x2 až 7x7

PRF Makula

Kruh Trhliny sítnice 
a DME

Oblouk PRF Periferie

Nejvíce diskutovanou technickou no-
vinkou v  současné oční mikrochirurgii 
je patrně operace katarakty asistovaná 
femtosekundovým laserem. Použití  
těchto laserů v  refrakční chirurgii při 
tvorbě rohovkových lamel je dnes již 
běžnou záležitostí, nicméně jejich nasa-
zení při operaci katarakty je stále ještě 
v počáteční vývojové fázi.
Společnost Bausch+Lomb/Technolas se 
rozhodla poskytnout oftalmologům uni-
kátní přístroj, který by umožňoval využít 
výhody femtosekundové laserové 
technologie jak pro refrakční, tak i pro 
kataraktovou a rohovkovou chirurgii.
Nový univerzální laser VICTUS byl uve-
den na  trh počátkem roku 2012 a  je 
velmi potěšující, že jedním z  prvních 
pracovišť na světě, kde byl laser uveden 
do  provozu byla Oční klinika GEMINI 
Zlín. Tým lékařů pod vedením prim. 
Stodůlky provedl první operaci katara-
kty tímto laserem již v únoru 2012.
V  současné době je instalováno 
v  Evropě již několik desítek laserů 
VICTUS . V České republice jsou uživateli 
Oční klinika GEMINI Zlín a  Oční klinika 
JL Praha, na Slovensku pak Oční klinika 
UVEA Martin. Prodej se velmi úspěšně 
rozbíhá i v USA po obdržení certifikace 
FDA v září roku 2012.
V  blízké budoucnosti se pravděpo-
dobně dočkáme nejen zdokonalování 
stávajících postupů ale i  objevu zcela 
nových aplikačních možností femto-
sekundových laserů v oftalmologii.

A-scan Plus Connect - nový ultrazvukový biometr oka

Oftalmologové oceňují na  laseru VICTUS nejenom jeho 
univerzálnost ale i  některá unikátní technická řešení, která 
ho odlišují od konkurenčních výrobků:
•	 	vestavěné	 OCT,	 které	 v  reálném	 čase	 neustále	 zobrazuje	

a kontroluje průběh operačního výkonu
•	 	třídimenzionální	 senzor,	 který	 přesně	 kontroluje	 tlakové	 síly	

působící na povrch oka při jeho spojení s optikou laseru 
•	 	připojovací	interface	se	zakřiveným	povrchem,	který	optimálně	

přilne k povrchu rohovky a zajišťuje dokonalý průchod paprsku 
laseru do nitra oka

•	 	vysoká	pracovní	rychlost	laseru
Vývojový tým firmy Bausch+Lomb/Technolas neustále 
zdokonaluje a  rozšiřuje software laseru. Jeho poslední 
verze umožňuje provádět následující zákroky:
	 •	přední	kapsulotomie
	 •	fragmentace	čočky
	 •	vstupní	a servisní	incize
	 •	astigmatické	keratotomie	(AK)
	 •	limbální	relaxační	incize	(LRI)
	 •	tvorba	flapu	pro	LASIK
	 •		lamelární	a penetrující	keratoplastiky	(ve schvalovacím procesu)
	 •		INTRACOR	–	intrastromální	zákrok	pro	korekci	presbyopie


