


INCISE nová nitrooční čočka

Nitrooční čočka INCISE® je vyráběna s asférickou optikou s neutrální aberací stejně jako další modely čoček 
Bausch+Lomb. Čočka tak poskytuje vyšší kontrastní citlivost, větší hloubku ostrosti a je vhodná pro všechny 
pacienty bez ohledu na aberaci jejich rohovky. Dokonalou centraci čočky v nitru oka zajišťují čtyři 
angulované plošné haptiky. Flexibilní koncové části haptických částí plně absorbují pooperační 
kontrakční síly čočkového pouzdra. 

OptickéOptické a mechanické vlastnosti materiálu čočky INCISE® umožňují její implantaci mimořádně malou incizí o 
velikosti pouhých 1.4 mm (technika „wound-assisted“). Tuto velikost incize je možné využít při biaxiální 
technice fakoemulzifikace nebo při operaci katarakty s asistencí femtosekundového laseru. Tato operační 
technika se nyní velmi rychle rozšiřuje a rozvíjí. Nitrooční čočka INCISE® je tak připravena i pro implantace 
u operací katarakty s provedením femtosekundových rohovkových mikroincizí. 
Většina „mikroincizních“ kataraktových chirurgů však dnes ještě provádí ultrazvukovou koaxiální fakoemulziVětšina „mikroincizních“ kataraktových chirurgů však dnes ještě provádí ultrazvukovou koaxiální fakoemulzi-
fikaci s incizí o velikosti 1.8 mm.  Čočka INCISE® jim umožňuje velmi pohodlnou implantaci vsunutím hrotu 
zavaděče do incize a zavedení čočky přímo do pouzdra. Firma Bausch+Lomb začala pro tuto techniku užívat 
označení „EASY MICS“. 

Společnost Bausch+Lomb uvádí v roce 2014 na evropský trh 
novou mikroincizní nitrooční čočku INCISE®. Tato čočka navazuje 
na velmi oblíbený a rozšířený model AKREOS MI-60.

INCISEINCISE® je vyrobena z nového typu akrylátového materiálu, jehož 
složení vychází z dlouhodobě ověřeného a osvědčeného 
materiálu používaného u čoček Bausch+Lomb řady AKREOS. 
Základem je hydrofilní materiál HEMA (hydroxylethyl metakrylát), 
který je sloučen s hydrofobním monomerem PMMA (polymethyl-
methakrylát). Na rozdíl od původního materiálu je u čočky INCISE 
zvýšen obsah hydrofobní složky PMMA. Nový polymer má tak nižší 
obsahobsah vody (22 %), vyšší index lomu (1,47) a zvýšenou povrchovou 
odolnost a mechanickou pevnost.   

Díky unikátním vlastnostem nového materiálu je čočka INCISE® 
vyrobena s mimořádně ostrým okrajem optiky (po celém obvodu 
3600), který v tomto ohledu dokonce předstihuje většinu 
současných hydrofobních čoček. Snímky z elektronového 
mikroskopu ukazují, že poloměr zakřivení zadní ostré hrany optiky 
je menší než 5 µm. Toho bylo dosaženo i novým procesem 
zpracovánízpracování čočky od počátečního soustružení až po finální leštění 
povrchu optiky. Nová nitrooční čočka by tak měla poskytovat 
maximální bariéru vzniku PCO.

LEICA a CROMA noví dodavatelé
Od května 2014 rozšiřují naší nabídku mikroskopy německé značky LEICA a vybrané produkty rakouské 
společnosti CROMA.  Oba renomovaní výrobci již od loňského roku kooperují při svých obchodních aktivitách 
se společností Bausch+Lomb na trzích západní Evropy. S potěšením jsme tedy přijali návrh zahrnout jejich 
produkty i do naší nabídky určené pro trh České republiky.

Společnost LEICA je významným světovým výrobcem mikroskopů pro lékařské, laboratorní i průmyslové 
využití. SPIRIT MEDICAL bude provádět distribuci kompletní řady oftalmologických mikroskopů, která zahrnuje 
jednoduché a cenově dostupné modely i špičkové přístroje vybavené 3D zobrazením.
ProduktyProdukty CROMA jsou na našem trhu již delší dobu známé a používané. Do portfolia naší společnosti budou 
zahrnuty nové modely nitroočních čoček VERSARIO a kompletní řada viskoelastických materiálů. 



LightLink™ generuje naprosto homogenní svazek UV záření o vlnové délce 365 nm. Software přístroje 
umožňuje plynulé nastavení hustoty emitovaného výkonu v rozsahu 0.5 až 30.0 mW/cm2 a podle zvolené 
úrovně emitované energie pak volit odpovídající dobu ozáření rohovky (3 až 30 minut). Zařízení je tak 
připraveno pro nové léčebné CXL postupy (tzv. zrychlený cross-linkling). Ve všech režimech činnosti je vždy 
dodržena maximální úroveň hustoty vyzářené energie v hodnotě 5.4 J/cm2, která je doporučena 
v nejpoužívanějším (tzv. Drážďanském) protokolu. 

Symphony štěrbinová lampa

Štěrbinová lampa poskytuje vynikající ostrost zobrazení i při 
vysokých stupních zvětšení (až 40x). Kvalita zobrazení je násobena 
LED zdrojem osvětlení, který zajišťuje stabilní a jasný osvit 
sledovaného pole a několikanásobnou životnost oproti halogenové 
výbojce. Lampa tak poskytuje precizní obraz bez přítomnosti 
jakýchkoliv aberací nebo zkreslení.

Diagnostiku dále zjednodušuje široká možnost nastavení tvaru a velikosti štěrbiny. Uživatelé zvláště oceňují 
například možnost použití štěrbiny ve tvaru čtverce o straně 1mm pro diagnostiku zánětlivých buněk v přední 
komoře nebo možnost úpravy stopy na velikost až 0,2 mm, jež se využívá pro sledování slzného filmu. 

Lampa je bohatě vybavena optickými filtry a clonami pro snadnější 
diagnostiku. Vedle trvale integrovaného tepelného filtru lampa 
disponuje modrým kobaltovým filtrem určeným k pozorování 
zbarvení očních tkání fluoresceinem. Významnou pomocí uživatelům 
je vestavěný žlutý filtr pro detailní sledování zbarvení rohovky nebo 
difuzní filtr, který usnadňuje sledování povrchu oka a jeho okolí.

Novým produktem v nabídce společnosti SPIRIT MEDICAL je 
štěrbinová lampa SYMPHONY od anglické firmy Keeler. Největší 
předností této novinky je znamenitá optika, kterou je společnost 
Keeler již dlouhou dobu pověstná.

Součástí příslušenství jsou různé typy aplanačních tonometrů (fixní, odnímatelné), včetně unikátní digitální 
verze D-KAT.  K lampě je možné připojit i zobrazovací systém včetně softwaru na zpracování obrazových dat. 
Přístroj může být  instalován na samostatném stolku nebo jako  součást vyšetřovací jednotky.

LightLink-CXL přístroj pro rohovkový cross-linking

Naše společnost uvedla v roce 2013 na náš trh zcela nový přístroj pro 
rohovkový cross-linking (CXL) s označením LightLink™. Tento přístroj 
byl vyvinut podle bezpečnostních standardů platných pro laserové 
přístroje a poskytuje tak uživatelům maximální bezpečnost použití. 
PřístrojPřístroj je vybaven automatickou kontrolou a kalibrací emitované 
energie pomocí vestavěného měřiče výkonu. Tato funkce je 
obdobná jako u očních laserů a zajišťuje naprosto přesné dávkování 
energie.

Rohovkový cross-linking se využívá v očním lékařství již od roku 2000, 
kdy byla tato metoda objevena v Německu prof. Seilerem a prof. 
Spoerlem. Metoda se dnes úspěšně používá při stabilizaci rohovky 
při keratokonu nebo jiných ektatických onemocněních rohovky. 
Rohovka je nasycena riboflavinem a následně ozářena UV zářením. 
Fotoaktivací riboflavinu vznikají chemické reakce, které následně 
vyvolávají vznik nových příčných vazeb mezi kolagenovými vlákny 
rohovky. Tento proces zvyšuje pevnost rohovky a stabilizuje její tvar.rohovky. Tento proces zvyšuje pevnost rohovky a stabilizuje její tvar.



LCD OPTOTYPY OPTOS nové modely

Systém poskytuje i užitečné multimediální funkce. Výrobce pokračuje 
v trendu pravidelné aktualizace testů pomocí SW upgradů. Inovované 
modely nově poskytují např. testy „Fan and Block“ a Osterberg, 
k vyšetření barvocitu přibyly testy D15 Saturated a D15 Desaturated.

NověNově jsou také oba modely vybaveny funkcemi pro použití s několika 
běžně používanými foroptery. K prohlížení a tisku lékařských zpráv lze 
nově použít i iPad s autorizovaným připojením pomocí PIN.

Společnost Optos přišla s inovací původních úspěšných a oblíbených LCD optotypů OptosChart Pro a 
OptosChart Elite. U nových modelů na první pohled upoutá moderní, atraktivní design posílený větší velikostí 
displeje, 22“ u nepolarizovaného modelu OptosChart Pro a 24“ u polarizovaného modelu OptosChart Elite.

LCD optotypy Optos od svého začátku představují všestranný digitální systém k vyšetření nejen zrakové 
ostrosti, ale i dalších zrakových funkcí u všech věkových kategorií, tj. vč. dětských pacientů (červeno-zelené 
testy, testy refrakční rovnováhy, kontrastní citlivost, barvocit, Amslerovy mřížky). 

iTrace kompletní analyzátor zrakových funkcí

V kombinaci s výsledky měření úhlu kappa a alfa tak přístroj 
poskytuje komplexní informace o optických vlastnostech 
zrakového ústrojí pacienta a tím je možné výrazně zlepšit 
předoperační diagnostiku u pacientů, kteří se například zajímají 
o aplikaci prémiových nitroočních čoček nebo o laserové 
zákroky na rohovce. 

DíkyDíky multizonální analýze naměřených dat je iTrace schopen 
rozdělit data z centrální a periferní oblasti optického systému 
oka. Multizonální analýza tak umožňuje například odhalit původ 
někdy obtížně vysvětlitelné pooperační nespokojenosti 
pacientů a nalezení odpovídajících řešení.

Software přístroje dále umožňuje objektivní měření akomodace 
fakických i pseudofakických pacientů a rovněž obsahuje 
integrovanýintegrovaný Hoya kalkulátor torických čoček. Přístroj iTrace je 
rychlý a přesný multifunkční analyzátor zrakových funkcí, který 
je ideálním diagnostickým prostředkem především pro oční 
pracoviště, která se zabývají refrakční chirurgií a aplikací 
prémiových nitroočních čoček.  

Přístroj iTrace je komplexní analyzátor zrakových funkcí, který využívá metodu sledování laserových paprsků 
(metoda „ray tracing“). Jde o unikátní dynamickou technologii využívající systém postupného promítání 
laserových paprsků viditelného světla (785nm) přes optický systém oka. Speciální software vyhodnocuje 
místa dopadů laserových paprsků na sítnici a zjišťuje jejich odchylky způsobené aberacemi optického 
systému oka. Zásluhou postupného snímání dráhy jednotlivých paprsků nemůže dojít k záměně odražených 
signálů, což umožňuje systému správné a objektivní určení parametrů i u očí s velkým stupněm aberací. 
PřístrojPřístroj poskytuje maximální hustotu dat při každém měření, neboť upravuje šířku svazku laserových paprsků 
podle průměru zornice. 

iTrace nám díky tomuto způsobu měření poskytne informaci o kompletní refrakci oka (sférickou i cylindrickou) 
a detailní analýzu aberací nižších a vyšších řádů. V přístroji je integrovaný rohovkový topograf, který 
umožňuje přesně mapovat optický systém rohovky. iTrace je tak schopen provést analýzu optického systému 
oka po částech a určit, zda se zdroj aberací nachází na rohovce, nebo je způsoben vnitřní optikou oka. 


