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Vážená paní doktorko, vážený pane
doktore,
připravili jsme si pro Vás nové číslo našeho občasníku SPIRIT info, prostřednictvím kterého Vás chceme informovat
o novinkách v našem sortimentu.
RNDr. Pavel Kavan, CSc.
jednatel společnosti
SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.

TENEO 2
nová generace excimerového laseru
pro refrakční chirurgii
enVista™ Enhanced
zdokonalená „glistening free“ čočka
Laser CYCLO G6
nová možnost terapie glaukomu
Ultrazvukový přístroj 4Sight
multifunkční, kompaktní a odolný systém

TENEO 2
NOVÁ GENERACE
EXCIMEROVÉHO LASERU
PRO REFRAKČNÍ CHIRURGII

Společnost BAUSCH+Lomb (USA) před-

opakovací frekvence pulzů a rychlosti

mikroskop s vysokým rozlišením a zvět-

stavila na posledním kongresu ESCRS

eye-trackeru) bylo dosaženo mimořádné

šením.

v Paříži nový model excimerového laser

rychlosti léčebného zákroku. Laser je

Softwarové vybavení laseru obsahuje

Technolas TENEO. Laser nové modelové

tak schopen korigovat přibližně 1 dioptrii

moduly pro standardní refrakční zákroky

řady je vybavený unikátním softwarem,

za sekundu (kalkulováno při standardní

PROSCAN, dále výkony řízené wavefront

který

korekci myopie a optické zóně 6mm).

analýzou ZYOPTIX HD a unikátní pres-

umožňuje

provádět

komplex-

ní refrakční zákroky, léčbu presbyopie

TENEO 2 je vybaveno v současnosti

byopický modul SUPRACOR. Úplnou no-

a nově i terapeutickou metodu TransEpi

nejrychlejším zařízením pro aktivní sle-

vinkou je pak softwarový modul pro tran-

PRK.

dování pohybů oka ve všech směrech

sepiteliální povrchovou ablaci TransEPI.

Nový laser je výsledkem intenzivní vý-

včetně rotačních pohybů. Eye-tracker

Tato technika kombinuje laserový PTK

vojové práce techniků firmy Technolas

s frekvencí 1740 Hz poskytuje řídící-

zákrok pro odstranění epitelu rohovky

(nyní součást Bausch+Lomb) v Mnicho-

mu počítači údaje o poloze oka s ob-

a PRK proceduru pro korekci refrakční

vě. Nový přístroj byl vyvinut s ohledem

rovskou rychlostí (1740 snímků v jedné

vady a to pochopitelně bez použití alko-

na maximální

komfort pro uživatele

sekundě). Tato rychlost je zhruba 3×

holu či abrazních nástrojů.

i pacienty. Poskytuje mimořádnou rych-

větší než opakovací frekvence pulzů la-

Laser TENEO 2 je rovněž ergonomic-

lost a přesnost refrakčních zákroků.

serové hlavy (500 Hz) a je tedy zajištěna

ky velmi dobře navržen. To ocení napří-

Unikátní kombinací základních technic-

absolutní přesnost cílení laserového pa-

klad pracoviště s omezeným prostorem.

kých parametrů (velikosti laserové stopy,

prsku. K přesnosti práce přispívá i nový

Plocha laseru včetně lůžka je pouhých
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2.72 m2. Optické rameno s mikroskopem je vybaveno vestavěným tichým
odsavačem par s filtrem. Optika laseru je umístěna v dusíkové atmosféře,
což eliminuje fluktuace energie a významně prodlužuje servisní intervaly.
Výrobce nyní připravuje spojení laseru
s OCT přístrojem pro diagnostiku předního očního segmentu. Byla proto zahájena spolupráce s firmou Heidelberg Engineering, která vyrábí přístroj Anterion.
Tento OCT přístroj bude poskytovat kompletní diagnostiku rohovky pro TENEO 2.

Trend současného přístrojového vybavení ve zdravotnictví směřuje k multifunkčním jednotkám, které v jediném systému
sdružují více funkcí, čímž snižují nároky
na prostor a zvyšují efektivitu práce personálu. Ten nemusí s pacientem přecházet do různých vyšetřoven k provedení

KEELER ACCUTOME 4SIGHT

jednotlivých měření. S ultrazvukovým pří-

MULTIFUNKČNÍ
ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ

strojem 4Sight provedete A-scan, kalkulaci nitrooční čočky, B-scan, biomikroskopii předního segmentu a pachymetrii
na jediném přístroji. Jednoduchost systému a intuitivní ovládání jsou velkou

užité do výpočtu nitrooční čočky. Auto-

personalizované konstanty podle před-

devizou tohoto přístroje. Kombinací

matická detekce ultrazvukových ech, se

chozích refrakčních výsledků.

všestrannosti a příjemného uživatelské-

dovoluje soustředit na jemnou a přesnou

ho prostředí se odlišuje od konkurence.

práci se sondou a šetrně změřit biometrii

Výchozí nastavení pro typy očí:

Přehledné softwarové prostředí přináší

oka. Zprávu z biometrie lze poslat emai-

Fakické, denzní katarakta, oko vyplněné

výhodu vysoké efektivity práce.

lem nebo ihned vytisknout. Výběr diopt-

silikonem, pseudofakické, afakické.

rie nitrooční čočky je možné provádět

Měřené parametry oka:

A-S C AN

volbou vzorců SRK/T, HofferQ, Holladay,

Axiální delka oka, ACD, tloušťka čočky,

Dovoluje pracovat jak v rychlém kontakt-

Haigis, SRK II, Binkhorst II a možností

hloubka sklivce

ním – aplanačním režimu, tak v přesněj-

mezi nimi porovnávat.

Zachytávání skenů:
Automatický nebo manuální mód

ším imerzním módu. Pomocí kompakt-

Software přístroje je vybaven i pro mě-

ní předsádky je práce imerzní metodou

ření biometrie a stanovení hodnot nitro-

Frekvence sondy:

jednoduchá a s minimálními odchylkami

očních čoček pro oči, které měly v minu-

10 Mhz

mezi pěti jednotlivými měřeními, ze kte-

losti proveden refrakční laserový zákrok.

Rozlišení:

rých se vypočítají průměrné hodnoty, po-

V nastavení přístroje lze zadávat i vlastní

0,016mm s přesností +/-0,01mm
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B-S C AN
Širokopásmová sonda s možností přepínání frekvencí 12 – 15MHz je svým rozlišením 0,015mm velmi kvalitním nástrojem
pro ultrazvukové B zobrazení oka. Především univerzálnost, kterou přináší volba
mezi 12MHz a 15MHz je velkou výhodou
při vyšetření bulbu i prostoru orbity. Úsilí,
kterou firma vložila do vývoje, se promítá
do zobrazených výsledků vysokým rozlišením, ostrým obrazem, nízkým šumem.
Uživatelské prostředí B-scanu dovoluje
několik možností měření (délka, plocha,
úhel), vkládání poznámek, proložení obrazu A vektorem, přiblížení obrazu bez ztráty
rozlišení. Smyčky, ve kterých jsou záznamy nahrávány se automaticky ukládají
a lze se k nim zpětně vrátit, znovu přehrát
a posoudit nálezy. Jednotlivé skeny lze

a nitrooční čočku. Stejně jako u B-scanu

PACHYME TRIE

označit podle polohy sondy, díky čemu se

jsou k dispozici nástroje pro měření dé-

Přístroj 4SIGHT je vybaven i modulem

neztratí přehled, v jakých rovinách byly ob-

lek (např. hloubku přední komory), ploch

pro měření pachymetrie, kterou lze jed-

rázky zachyceny. Výsledkem je poté zprá-

(velikost nádorů), úhlů (komorový úhel),

noduše a rychle vyhodnotit. Díky zjištěné

va s vybranými obrázky, které charakteri-

vkládání poznámek, proložení obrazu A

hodnotě tloušťky rohovky lze provést ko-

zují nález. Ke každému obrázku lze připsat

vektorem, přiblížení obrazu bez ztráty

rekci hodnoty nitroočního tlaku. Samot-

poznámky a do zprávy vložit komentář.

rozlišení nebo zobrazení čar určující bez-

ný program tento přepočet umožňuje.

pečnou hloubku snímání oka. Smyčky,

Stačí jen změřit pachymetrii a doplnit do

Frekvence sondy:

ve kterých jsou záznamy nahrávány se

kolonky naměřenou hodnotu nitroočního

12 Mhz a 15 MHz

automaticky ukládají a lze se k nim kdy-

tlaku. Program posléze přepočítá tlak na

Axiální rozlišení:

koliv vrátit, znovu přehrát. Výsledkem je

novou hodnotu. Přesnost pachymetrické

0,015mm

zpráva s vybranými obrázky, které cha-

sondy je +/- 5µm. Pachymetrii lze měřit

Laterální rozlišení:

rakterizují nález. Ke každému obrázku

v devíti zónách rohovky.

0,085mm

lze připsat poznámky a do zprávy vložit

Zesilovací charakteristiky:

komentář.

Lineární, logaritmická, S-křivka, barev-

4SIGHT je komplexní systém pro ultrazvuková oční vyšetření. Kombinací jed-

ná

Frekvence sondy:

notlivých metod měření s jednoduchým

Úhel zobrazení:

48 MHz

a intuitivním uživatelským prostředím

60°

Axiální rozlišení:

představuje zlatý standard pro všech-

TGC funkce:

0,015mm

na oftalmologická pracoviště nabízející

nastavení časové kompenzace zesílení

Laterální rozlišení:

komplexní diagnostiku a léčbu očních

0,050mm

nemocí. 4SIGHT snižuje časovou ná-

Zesilovací charakteristiky:

ročnost na vyšetření jednoho pacienta

Lineární, logaritmická, S-křivka,

a zvyšuje komfort práce vyšetřujícího

je metodou ultrazvukového zobrazení

barevné

lékaře.

přední komory, čočky, závěsného apará-

Úhel zobrazení:

tu a řasnatého tělesa. UBM sonda po-

30°

mocí imerzní předsádky a vysokého roz-

TGC funkce:

lišení spolehlivě zobrazí přední segment

nastavení časové kompenzace zesílení

U BM
Biomikroskopie

předního

segmentu
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BAUSCH+LOMB
ENVISTA™ ENHANCED
ZDOKONALENÁ „GLISTENING FREE“ ČOČKA
Nitrooční čočka enVista™ se stala první glis-

u torické verze enVista™ TORIC. Kontaktní

Číslo modelu:

tening free hydrofobní čočkou, u které byla

úhel haptik s čočkovým pouzdrem je 55° (cel-

MX60PLC

tato vlastnost potvrzena ceriﬁkací FDA (U.S.

kem 110°), tedy jeden z nejvyšších u „C-Loop“

Materiál:

Food and Drug Administration). Tomu vděčí

typu haptik. Fenestrace, které jsou určeny

Hydrofobní akrylátový kopolymer s obsahem

díky unikátnímu materiálu a výrobnímu postu-

k absorpci kontrakčních sil pouzdra a zabra-

vody do 4%

pu, který eliminuje tvorbu mikrovakuol.

ňují decentraci optiky, rovněž umožňují snad-

Design optiky:

nou manipulaci s čočkou a zjednodušují její

Asférická s nulovou aberací, UV ﬁltr,

usazení do správné polohy.

360°ostrá zadní hrana, fenestrované haptiky

V letošním roce přichází na trh zdokonalená verze této čočky enVista™ Enhanced.

typu C-Loop

Unikátní materiál byl zachován, avšak byla

SUREEDGE™ ostrý okraj optiky je vyroben

zvýšena jeho elasticita, díky které se čočka

v rozsahu 360°. Ve spojení s výrobním pro-

Refrakční index:

po implantaci rozvíjí rychleji. Nadále však

cesem (čočka se i nadále vyrábí technologií

1.53

byly pochopitelně zachovány všechny unikát-

soustružením z jednoho kusu kopolymeru) je

Velikost optiky:

ní funkční vlastnosti čočky:

možné na optice vytvořit mimořádně ostrou

6mm

Asférická optika TRUSIGHT™ s neutrální

hranu jejíž rádius je 10µm. Takto ostrá zadní

Celková velikost:

aberací se vyznačuje velmi vysokou kvalitou

hrana je spolehlivou prevencí proti PCO. Zá-

12,5mm

a čirostí, která nedegraduje ani po letech od

roveň abrazivně zdrsněná hrana optiky snižu-

Rozsah dioptrií:

implantace. Je zárukou vynikajících, dlouho-

je světelné fenomény „glare“, které vznikají

Od 0,0 do 10,0D po kroku 1D

trvajících výsledků a spokojenosti pacientů.

právě lomem a odrazem světla kolem okraje

Od 10,0 do 30,0D po kroku 0,5D

Odolný materiál čočky velmi dobře odolává

optiky.

Od 30,0 do 34,0D po kroku 1D
Zavaděč:

případnému mechanickému poškození při im-

enVista™ Enhanced bude uvedena na trh

plantaci. Čočka se i nadále vyrábí technologií

jako preloadovaná čočka. Eliminace lidského

preloaded verze, incize 2.2 mm

soustružením z jednoho kusu kopolymeru.

faktoru při skládání čočky přináší do procesu

Konstanty:

Haptiky ACCUSET™ jsou designovány pro

implantace nižší riziko komplikací spojených

A-konstanta pro aplanační A-scan: 118,7

stabilní centraci čočky a nejvyšší možnou

s případnou kontaminací nebo poškozením

A-konstanta pro optickou biometrii: 119,1

rotační stabilitu, která je předností především

optiky nebo haptik.

MI-60
enVista

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ

PRO CHIRURGII
KATARAKTY

Stellaris ELITE
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LASER CYCLO G6
NOVÁ MOŽNOST TERAPIE GLAUKOMU
Společnost IRIDEX (USA) uvedla v roce 2016

aplikaci MP TSCPC emitováno do tkáně v sé-

řasnatého tělesa. Zákrok tak lze v případě po-

na trh nový laser pro moderní terapii glauko-

rii krátkých pulzů s pracovním cyklem 31.3%.

třeby opakovat.

mu s označením CYCLO G6. Laser je primárně

V praxi to znamená, že laser aktivně září v pul-

určen k provádění mikropulzní transsklerální

zech po dobu 0,5 ms a pak následuje neaktiv-

cyklofotokoagulace (MP TSCPC), ale umož-

ní fáze v délce 1.1 ms. Tento neaktivní časový

ňuje pochopitelně provádět i cyklofotokoagu-

úsek stačí k dostatečnému ochlazení ozařova-

laci standardní. V průběhu několika málo let

né tkáně. Pomocí speciální sondy je laserový

se tento laser stal součástí vybavení mnoha

svazek aplikován kontinuálním posunem son-

očních pracovišť především v USA a je již kli-

dy přiložené na skléru do oblasti řasnatého

nicky využíván i v ČR.

tělesa. Do horní i dolní hemisféry jsou mikro-

CYCLO G6 byl vyvinut na základě dlouho-

pulzy aplikovány po dobu 80-90 s. Výkon lase-

letých zkušeností ﬁrmy IRIDEX s mikropulzní

ru je nastaven na 2000 mW. Při laserové apli-

Nová terapeutická technika již byla úspěš-

modulací laserového záření. Tato technika je

kaci se vynechává oblast 3 a 9 hodiny a také

ně ověřena v řadě studií (souhrn – viz webo-

již několik let úspěšně využívána pro zákroky

místa po předchozích operačních výkonech

vé stránky výrobce) a vykazuje velmi dobré

na sítnici. Laserové záření segmentované do

Aplikací laseru v režimu MP TSCPC dochází

výsledky. Po aplikaci mikropulzního laseru

pulsů o délce v řádech mikrosekund nezpůso-

ke zvětšení mezibuněčných prostor a tím ke

CYCLO G6 se speciální sondou MP3 dochází

buje tepelné poškození a destrukci ošetřova-

zvětšení uveosklerálního odtoku. Zároveň je

k výraznému poklesu

né tkáně. Této vlastnosti mikropulzního lase-

ovlivněna i produkce nitrooční tekutiny. Celý

nitroočního tlaku s mi-

rového záření bylo využito i při vývoji nového

mechanismus účinku není ještě plně znám,

nimálními pooperační-

laseru pro terapii glaukomu.

ale studie ukazují, že laser vyvolává i další

mi komplikacemi.

Laser CYCLO G6 je infračervený laser s vlno-

procesy, které napomáhají ke snížení nitrooč-

vou délkou 810 nm, která je absorbována

ního tlaku (1). Významnou skutečností je fakt,

především v melaninu. Laserové záření je při

že působení laseru nevyvolává změny v tkáni

Glaucoma Clinical Data
bit.ly/2luvoes

[1] Johnstone M., Wang R., Padilla S., Wen K.: Transcleral Laser Induces Aqueous Outflow Pathway Motion and Reorganization
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Špičkový mikroskop
určený k operacím
předního i zadního segmentu oka
SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.
Sadařská 495/1 624 00 Brno
tel. 548 530 828
mobil: 731 522 403

Unikátní rozlišení a hloubka ostrosti
LED technologie osvětlení
Navigační systém
Intraoperační OCT
Špičková videodokumentace

info@spiritmedical.cz

www.spiritmedical.cz

