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NOVÝ OPERAČNÍ 
MIKROSKOP PROVEO
Společnost LEICA Microsystems uvedla v�březnu toho-

to roku na trh nový model očního operačního mikrosko-

invertoru obrazu pro chirurgii zadního segmentu. Kon-

cepce nového mikroskopu reaguje na technologické 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

připravili jsme si pro Vás nové číslo našeho občasníku 

SPIRIT info, prostřednictvím kterého Vás chceme in-

formovat o novinkách v našem sortimentu.

Nový operační mikroskop Proveo
Nová verze fakoemulzifi kačního přístroje 
Stellaris Activate
Čočky Eye Cee One
Nový hydrofobní implantát FOCUSforce 
Aspheric
Nová generace software pro kombinovaný 
zrakový analyzátor iTrace
Nový laser pro terapii glaukomu Cyclo G6
Ultrazvuková pracovní stanice 4Sight

OB
SA

H

RNDr. Pavel Kavan, CSc.

jednatel společnosti SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.

sTeLLaris eLiTe
nová (eliTní) dimenze oční mikrochirurgie

Společnost BAUSCH+LOMB (USA) získala v roce 
2017 certifikaci FDA na mikrochirurgickou oční 
jednotku STELLARIS ELITE™.  Na trh tak přichá-
zí zcela nová generace operačního přístroje, kte-
rý přináší průlomová technická řešení v operativě 
předního i zadního očního segmentu. Toto zařízení 
navíc představuje flexibilní platformu, kterou bude 
možné v budoucnu snadno aktualizovat a rozšiřo-
vat podle potřeb zákazníků a v souladu s novými 
chirurgickými trendy. Výrazně tak optimalizuje ná-
vratnost pořizovací investice do nového přístroje.

STELLARIS ELITE™ byl navržen tak, aby poskyto-
val chirurgům maximální kontrolu nad operačním 
výkonem a díky pokročilému software předcházel 
možnému vzniku komplikovaných peroperačních 
situací.   Nové funkce jsou dostupné pro operativu 
katarakty i pro vitreoretinální chirurgii.

Přístroj je vybaven novou technologií ADAPTIVE 
FLUIDICS™,  která kombinuje přesné monitorová-
ní aspiračního průtoku s prediktivním  systémem 
irigační fluidiky.  Tato nová funkce tzv. dynamické 
kompenzace irigačního toku (Dynamic Infusion 
Compensation)  poskytuje chirurgům  mimořád-
nou stabilitu nitroočního tlaku v průběhu operace 
katarakty a okamžitě vyrovnává post-okluzní po-
klesy tlaku v přední komoře. Ve srovnání s  jiným 
přístrojem vybaveným podobnou funkcí je však 
STELLARIS ELITE v  kompenzaci tlakových změn 
až třikrát účinnější a rychlejší.  Chirurg tak může  
bez omezení a bezpečně využít  maximální hodno-
ty aspirace dosahované přístrojem a plně se sou-
středit na operační výkon.   

STELLARIS ELITE™ je opět vybaven unikátním sys-
tém řízení ultrazvukové energie „ATTUNE Energy  
Management“.  Tato funkce dávkování ultrazvuko-
vé energie pracuje souběžně se systémem adap-
tivní fluidiky a poskytuje vysokou fragmentační 
účinnost ultrazvukové koncovky. Pro emulzifikaci 
hmot jádra čočky se efektivně využívá mechanic-
ký účinek pohybu hrotu koncovky, který je plně 
vybalancovaný  s kavitačním efektem. Veškerá 
ultrazvuková energie je pak plně absorbována ve 
fragmentovaných hmotách. Vysokou mechanic-
kou účinnost dosahuje přístroj také využitím nižší 
ultrazvukové frekvence (28.5 kHz) a výrazně pro-
dloužené amplitudě kmitu ultrazvukového hrotu 
(130 mikronů).   STELLARIS ELITE™ je tak mimo-
řádně účinným ale rovněž mimořádně bezpečným 
fakoemulzifikačním přístrojem.

Zcela unikátní novinku přináší STELLARIS ELITE™ 
pro vitreoretinální chirurgii. Hypersonická vitrek-
tomie VITESSE™ je průlomová  technická změna,  
která  přichází po 40 letech používání klasických 
mechanických vitrektomů založených na princi-
pu pohyblivé gilotiny. Tyto nástroje jsou dnes již 
na hranici svých fyzikálních možností ,  jako např. 
rychlosti sekání (okolo 8000 seků/min.) nebo 
zmenšování průměru (27g), které přináší výrazné 
omezení průtoku. Vývoj nové vitrektomové jed-
notky probíhal ve spolupráci s prof.Paulo Stangou 
(Manchester Royal Eye Hospital, UK). 

VITESSE™ je hypersonický vitrektom, jehož hrot 
se pohybuje rychlostí přibližně 1,5 milionů kmitů/
min.  Tento pohyb vyvolává extrémně rychlý  smy-
kový tok kapaliny u aspiračního otvoru vitrektomu, 

nová dimenze oční mikrochirurgie
STellAriS eliTe

leicA iol compass

Trifokální čočka nové generace verSArio 3F

nová generace femtosekundového laseru 
vicTuS™

Široká nabídka nástrojů a příslušenství pro 
vitreoretinální chirurgii SynergeTicS
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který  mechanicky dělí kolagenová vlákna sklivce 
na malé částečky. Dochází tak vlastně ke „zkapal-
nění“ sklivce v  aktivní zóně těsně u aspiračního 
otvoru vitrektomu.  První studie ukázaly, že využití 
hypersonické vitrektomie  přináší chirurgům nové 
možnosti:

1/ jedná se o první vitrektom, kde je možné praco-
vat  s trvale otevřeným aspiračním otvorem (pra-
covní cyklus 100%). Je tak možné použít výrazně 
menší aspirační otvor, odsávání hmot je plynulejší 
a eliminují se tlakové oscilace nebo turbulence te-
kutiny. 

2/ vitrektom nemá vnitřní gilotinu, což výrazně 
ulehčuje průtok aspirované tekutiny a umožňuje 
tak zmenšit venkovní průměr pracovního hrotu, 
při zachování dostatečného a plynulého aspirační-
ho toku. Otevírá se tak cesta k efektivnějšímu vyu-
žití mikroincizních technik operací (27g a případně 
i menších průměrů).  

3/ pomocí jednoho nástroje (vitrektomu VITE-
SSE™) je možné provést odstranění sklivce, siliko-
nového oleje nebo měkkých čočkových hmot.

STELLARIS ELITE™ byl na evropský trh uveden 
v rámci kongresu EURETINA a ESCRS 2017. Jsme 
přesvědčeni, že velmi úspěšně naváže na před-
chozí  modely mikrochirurgických jednotek  firmy 
Bausch+Lomb a stane se optimální volbou pro 
oční chirurgická pracoviště. 

LeiCa ioL Compass
Skloubení Špičkové opTiky A digiTálních Technologií
Společnost LEICA Microsystems reaguje na stále 
rostoucí počet implantací torických čoček svým 
novým navigačním systémem IOL Compass. Pro-
gram ve svém moderním designu umožňuje rych-
lé a intuitivní zadání parametrů navigace  pro im-
plantaci  nitrooční čočky do oka pacienta v přesně 
dané pozici.

Systém je možné zakoupit ve dvou variantách IOL 
Compass BLUE a IOL Compass PRO.  Základní 
verze BLUE vyžaduje manuální zadání os astigma-
tismu pro stanovení  ideální polohy torické čočky 
tak, aby bylo možné navigační obraz promítnout 
do okuláru mikroskopu.  Rozšířená  verze PRO pra-
cuje přímo s  daty vybraných keratografů, na zá-
kladě kterých je možné v programu provést před-
operační plánování incizí, velikosti kapsulorhexe a 
osy torické čočky.  Tato data je možné následně 
odeslat přímo do operačního mikroskopu, kde si 
je operatér zobrazí během operace do  okuláru ob-
jektivu. 
Navigační systém IOL Compass je v  současné 
době prozatím určen pouze uživatelům mikrosko-
pů LEICA.  Nejnovější  model firmy LEICA - ope-
rační mikroskop PROVEO 8 – je již plně připraven 
na integraci  hardwaru navigace včetně ovládací 
dotykové obrazovky do stojanu mikroskopu.
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Základem této pokročilé technologie je vysoká 
přesnost výroby jednotlivých koncentrických prs-
tenců difrakční optiky. Jednotlivé prstence mají 
svoji individuální výšku, šířku, počet a interval opa-
kování. Díky tomuto principu je umožněna velmi 
přesná distribuce energie do požadovaných tří oh-
nisek, mezi kterými nejsou tak výrazné defokusač-
ní poklesy (viz graf modulační přenosové funkce).
 

To zajišťuje vyšší komfort pacienta, jeho snadněj-
ší adaptaci na trifokální optiku a vysokou kvalitu 
vidění na dálku, střední i blízkou vzdálenost. Mi-
mořádně vysoké Abbeovo číslo (58) zaručuje, že 
optika čočka eliminuje nežádoucí optické jevy vy-
volané chromatickou disperzi světla.

Čočka je konstruovaná ve tvaru „Plate-Haptic“ za-
jišťující dobrou centraci optiky, zvláště nutnou prá-
vě u více ohniskové optiky. Migraci epiteliálních 
buněk a vzniku PCO zabraňuje 360° ostrá zadní 
hrana. Implantace čočky je možná již incizí 1.8 
mm, což vylučuje vznik indukovaného pooperač-
ního astigmatismu.

Versario 3F
TriFokální čočkA nové generAce
V roce 2017 uvádíme na trh novou čočku VERSA-
RIO 3F společnosti Bausch + Lomb. Tato čočka 
představuje novou generaci na poli trifokální opti-
ky. Čočka s podobnými vlastnostmi dosud v port-
foliu společnosti chyběla.

Nová čočka je vyrobena z hydrofilního akrylátové-
ho materiálu s hydrofobním povrchem. Díky tomu 
získává výhody obou materiálů a zaručuje vynika-
jící mechanické vlastnosti, stabilitu a dostatečnou 
elasticitu materiálu, kterou operatér ocení přede-
vším při manipulaci – skládání a injektáži čočky. 
Čočka Versario 3F je vyráběna s UV filtrem a s 
takzvaným „přirozeným“ filtrem blokujícím fialové 
světlo. Spektrální propustnost světla je tedy velmi 
blízká lidské čočce. Materiál čočky navíc posky-
tuje maximální propustnost světla, která dosahuje 
vynikajících 89,1 %.

Optika čočky je asférická s mírnou negativní abe-
rací (-0,17µm). Díky tomuto principu je dosaženo 
vyšší kontrastní citlivosti i při horších světelných 
podmínkách. Nová koncepce tvorby jemně od-
stupňovaných zón difrakční trifokální optiky je 
doplněna technologií zajišťující zdokonalenou 
hloubku ostrosti mezi ohnisky (anglicky EDOF – 
Enhanced Depth of Focus). 
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NoVá GeNeraCe 
FemTosekuNdoVého 
Laseru ViCTus™

Několik novinek  můžeme zaznamenat také v te-
rapii rohovky. Mimo již existujících výkonů jako je 
vytváření flapů, penetrující keratoplastiky, astig-
matické keratotomie, či tvorba  intrastromálních 
tunelů bylo portfolio rohovkových zákroků  rozší-
řeno také o lamelární keratoplastiky rohovky. Ten-
to zákrok dovoluje pomoci pacientům s defektem 
rohovky bez nutnosti penetrace předního segmen-
tu oka. Velkou výhodou této metody je zachování 
vlastní vrstvy endotelových buněk.

Nový software, kterým je nová  generace laseru  
vybavena, pak velmi dobře podporuje všestran-
nost využití těchto nových funkcí. Díky tomu zů-
stává femtosekundový laser VICTUS™  nejuniver-
zálnějším pomocníkem při operacích předního 
segmentu oka.

Společnost Bausch+Lomb/Technolas (Něměcko) 
zahájila distribuci třetí generace femtosekundové-
ho laseru VICTUS™. 

Největší novinkou této verze je integrace  nového  
modelu  peroperačního OCT (2S-OCT).  Tato mo-
derní technologie  nabízí oproti původní verzi  lepší 
rozlišovací schopnost, vyšší obnovovací frekvenci, 
a tedy rychlejší odpověď na změny v obraze. Díky 
tomu může být OCT obraz využit k automatické-
mu rozpoznání jednotlivých struktur oka, čímž je 
výrazně zrychleno plánování jednotlivých zákro-
ků a také jejich přesnost. U nového OCT zůstává 
zachována schopnost „on-line“ zobrazení oka bě-
hem celé operace, což dovoluje maximální kont-
rolu chirurga nad laserem po celou dobu zákroku.  

Kromě uživatelského rozhraní, které bylo navrženo 
tak,  aby byla práce s laserem pro lékařský perso-
nál jednoduchá a efektivní,  přináší nová generace 
laseru celou řadu nových terapeutických procedur. 
Při  operaci katarakty zefektivní práci upravená a 
předvolená  laserová zóna  v čočce a možnost vol-
by  2 nových šablon (spider web + grid pattern) 
pro její lepší fragmentaci. Nezanedbatelný je také 
nový přístup k tvorbě kapsulotomie, kdy je pro její 
vytvoření využito menší množství energie. Dochá-
zí tak k omezené tvorbě bublin a vytváří se lepší 
prostředí pro fragmentaci čočky.

See better. Live better.aCriVeT
Společnost SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. zajišťuje 
NOVĚ  dodávky veterinárních  prostředků (nitro-
očních čoček , terapeutických kontaktních čoček, 
visko- materiálů, barviv tkání, kapsulárních napí-
nacích kroužků, silikonových protéz, atd.) pro oční 
chirurgii společnosti ACRIVET  (Německo). Tato 
firma je od roku 2016 součástí našeho dlouholeté-
ho dodavatele   koncernu BAUSCH+LOMB (USA). 
Aktuální přehled chirurgických veterinárních pro-
středků můžete nalézt na webových stránkách   
http://www.acrivet.eu nebo na našich webových 

stránkách www.spiritmedical.cz v  nové rubrice 
„Veterinární lékařství“. 

Pro veterinární účely dále nabízíme i  diagnostické 
přístroje -  oční ultrazvuky
B-Scan Plus® Vet, B –Scan Pro® Vet, UBM Plus® 
Vet nebo pachymetry   PachPet® Vet, a Accu-
Pach® Vet americké společnosti Accutome. Na-
bídku pak doplňují i další diagnostické přístroje 
– ruční štěrbinové lampy, oftalmoskopy a lupové 
brýle firmy Keeler (UK). 
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SpolehlivoST, kvAliTA, výhodné ceny

DIAGNOSTICKÉ  PŘÍSTROJE

AP250*AP250BY*AP300 

Moderní počítačové 
perimetry
Statická perimetrie
Modrožlutá perimetrie
Kinetická perimetrie

CP200*CP400*CP400P*CP600P 

LCD optotypy
Digitální systémy pro vyšetření 

zrakových funkcí

TN 100

Bezkontaktní 
tonometr
Automatické měření NOT
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sYNerGeTiCs
Široká nAbídkA náSTrojů A příSluŠenSTví 
pro viTreoreTinální chirurgii

Společnost  Bausch+Lomb v  nedávné době roz-
šířila své portfolio o produkty americké firmy 
SYNERGETICS.  Díky této akvizici dochází nejen 
k  rozšíření nabídky jednorázových i resterilizova-
telných nástrojů, ale i příslušenství k operačnímu 
přístroji Stellaris . 

Z  produkce  Synergetics máme nyní k  dispozici 
například nové možnosti endoiluminačních světel-
ných vláken v různých variantách osvětlení, a to až 
do velikosti 27Ga. Příjemnou možností je využití 
osvětlené infuze, či některých nástrojů s  přídav-
ným osvětlením. Samozřejmostí je také široký vý-
běr přídavného osvětlení v podobě jednoduchých, 
či duálních chandelierů až do velikosti 29Ga.
Dalším přínosem pro uživatele kombinované jed-
notky Stellaris je rozšíření portfolia laserových 
sond. Synergtics přináší širokou nabídku rovných 
a zahnutých laserových sond včetně několika  vý-
suvných variant. Většina sond je také k dispozici 
ve verzi  s přídavným osvětlením .

Velkým přínosem je rozšířená nabídka chirurgic-
kých nástrojů pro zadní segment v  rozsahu 18-
27Ga. V  poslední době roste obliba  jednorázo-
vé varianty nástrojů.  Ty  jsou všechny ovládány 
pomocí patentovaného systému rukojeti Pinacle 
360°TM. Jak název napovídá, tak tento druh rukojeti  

přináší chirurgovi ergonomický úchop  v rozsahu  
360°. Díky tomu je s nástrojem snadnější a  poho-
dlnější manipulace  a  zmenší se  únava operatéra  
během operace.

Široká je také nabídka resterilizovatelných nástro-
jů.   Synergetics zde nabízí tři varianty provedení:
 
 Apex – základní titanové provedení nástrojů  
 s  výhodnou cenou
 Squeeze – prémiová řada nástrojů s výměnnými,  
 resterilizovatelnými hroty,  rukojeť je možné  
 volit v krátké či dlouhé variantě
 Syntrifugal – kombinace špičkové titanové   
 resterilizovatelné rukojeti a jednorázových  
 hrotů otočných v rozsahu 360o,  rukojeť je možné  
 volit v krátké či dlouhé variantě 

Všechny tyto nástroje jsou opět k  dispozici ve 
všech běžných velikostech až do 27Ga.
Zajímavá je také nabídka subretinálních nástrojů, 
či nástrojů s přídavným osvětlením pro možnost 
provádění  bimanuální chirurgie.

Všechny tyto novinky jsou již nyní k dispozici a my 
pevně věříme, že přispějí k tomu, aby byly operační 
výkony pro naše chirurgy zase o něco jednodušší.
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Distribuci pro ČR zajišťuje:

SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.
Sadařská 495/1 624 00 Brno

tel. 548 530 828
mobil: 731 522 403

info@spiritmedical.cz

www.spiritmedical.cz

Špičkové zařízení určené 
k operacím předního 
i zadního segmentu oka

nová generace
mikroskopu


