
 plusi.Profiler

Momentul în care tehnologia de testare 

depãºeºte aºteptãrile pacientului.

.



Momentul în care aveþi mai puþine întrebãri 

ºi mai multe rãspunsuri pentru pacienþii dvs. 

Acesta este momentul pentru care lucrãm.



Examinare ºi refracþie

Ochiul este unul dintre cele mai complexe sisteme ale corpului uman.

Numeroase elemente se reunesc pentru a forma ansamblul ochiului uman,

în care chiar ºi cea mai micã imperfecþiune conduce la distorsiuni ºi 

probleme ale vederii.

Performanþele vizuale optime rezultã din cele mai 

bune combinaþii sferã/cilindru/ax, care pot fi 

determinate atât prin refracþie subiectivã cât ºi prin 

refracþie obiectivã. Îmbunãtãþiþi procesul de refracþie 

cu noile ºi modernele instrumente de testare ale 

refracþiei subiective de la ZEISS: VISUSCREEN 500 cu 

tehnologia Polatest ºi VISUPHOR 500.

De la introducerea primului ºi inovatorului aparat 

Polatest în 1961, ZEISS a dezvoltat diferite aparate 

pentru refracþia subiectivã. Cu numeroase 

perfecþionãri ºi modernizãri de-a lungul anilor ZEISS 

VISUSCREEN 500 cu tehnologie Polatest, reprezintã 

cea mai nouã tehnologie ZEISS pentru testarea 

refracþiei.

Acest dispozitiv combinat cu ZEISS  

interconectate prin intermediul ZEISS i.Com mobil 

oferã cea mai bunã ºi modernã soluþie ºi formeazã o 

linie completã pentru stabilirea refracþiei.

 plusi.Profiler

Refracþia obiectivã atinge un nou nivel cu , 

care mãsoarã precis ºi obiectiv profilul vizual al 

pacienþilor dumneavoastrã - inclusiv situaþia când pupila 

este foarte dilatatã pentru a simula condiþiiile vizuale de 

noapte ºi crepuscul. ZEISS   cu tehnologia 

i.Scription, reprezintã a doua generaþie de 

autorefractometre de la ZEISS, dupã i.Profiler din 2007.

Aparatele de investigaþie ZEISS, sunt concepute pentru 

examinarea amãnunþitã a pacienþilor dumneavoastrã, 

oferindu-le o experienþã confortabilã bazatã pe 

tehnologie ultramodernã. Datele furnizate vã sprijinã în 

stabilirea unei prescripþii medicale la fel de individualã 

ca ºi ochii pacienþilor dvs.
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Puteþi prescrie lentile cu tehnologia i.Scription doar dacã dispuneþi de 
 plussuficiente informaþii despre ochii pacienþilor dvs. I.Profiler de la 

ZEISS vã oferã un profil vizual detaliat, deci mai puþine întrebãri ºi mai 

multe rãspunsuri pentru pacientul dvs.

 

Procedurã de mãsurare 
automatã în totalitate

Suport pentru 
bãrbie ºi cap 
ajustabile pentru 
poziþie corectã 
ºi confortabilã 
a pacientului.

 plusi.Profiler  de la ZEISS - un sistem compact 4 în 

1 care include autorefractometru, keratometru, 

topograf cornean ATLAS ºi aberometru.

Refracþia obiectivã se ridicã la un nou nivel cu 
plusi.Profiler , un aparat modern, bazat pe o 

tehnologie wavefront inovativã. Aceasta 

determinã cu precizie profilul vizual al 

pacientului, inclusiv cazul când pupila este 

foarte dilatatã, situaþie care simuleazã condiþiile 

vizuale de noapte sau crepuscul.

 plusi.Profiler  de la ZEISS

Mai puþine întrebãri ºi mai multe rãspunsuri.

Senzor de înaltã 
rezoluþie wavefront

Hartmenn-Shack,
care examineazã 1500 

de puncte pe o zonã 
corespunzãtoare

unei pupile a ochiului 
de 7 mm.

Ca partener ZEISS, cu ajutorul i.Profiler
reprezint vârful în domeniul opticii
în special în termene de calitate ºi inovaþie.

plus



ZEISS i.Profiler  oferã o mãsurãtoare „wavefront“ de înaltã rezoluþie ºi topografie 

corneanã care vã furnizeazã toate datele necesare pentru a evalua starea de refracþie a 

ochilor pacienþilor dvs.

 plus 

Modul de analizã vã permite sã vizualizaþi influenþa diferitelor aberaþii asupra vederii, 
 pânã la ordinul 7 Zernike. În plus, se simuleazã ºi beneficiile tehnologiei ZEISS i.Scription

asupra vederii.

 plusi.Profiler de la ZEISS 
se foloseºte în combinaþie cu i.Com

Nou

Acces la tehnologia i.Scription de la ZEISS
pentru vedere îmbunãtãþitã noaptea.

Funcþii clar structurate care permit 
capturarea, mãsurarea, evaluarea, 

prezentarea ºi analiza datelor.

Control total prin 
tastaturã tactilã care 

permite realizarea 
tuturor mãsurãtorilor 
pentru ambii ochi în 
 doar 60 de secunde.
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termicã intergratã
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Momentul când conducerea auto în timpul nopþii 

devine confortabilã ºi sigurã.

Acesta este momentul pentru care lucrãm.



Lentile de precizie ZEISS 

cu tehnologie i.Scription.

De ce este tehnologia i.Scription ZEISS beneficã în condiþii de iluminare slabã?

În mod convenþional, refracþia ocularã este fãcutã în încãperi iluminate, fapt care conduce la valori ale prescripþiei perfecte în 

condiþii de iluminat diurn. Cu toate acestea, când pupila se dilatã în condiþii de luminã slabã, aberaþiile periferice ale ochiului 

pot conduce la valori diferite ale refracþiei. Tehnologia i.Scription ZEISS este capabilã sã combine informaþiile de aberaþii 
 plusperiferice obþinute cu i.Profiler  împreunã cu datele de refracþie, astfel încât sã rezulte o prescripþie optimizatã care sã ofere 

o vedere optimã atât pe timpul zilei cât ºi noaptea.  Ziua: 

vedere bunã

Noaptea:

vedere înceþoºatã 

ºi efect de halo

 plusi.Profiler  de la ZEISS nu vã oferã doar o prescripþie bunã, ci de 

asemenea vã furnizeazã datele pentru cea mai performantã soluþie de 

optimizare ºi individualizare a lentilelor, cu tehnologia i.Scription ZEISS 

care oferã o percepþie naturalã a culorilor, contrast mãrit ºi mai ales 

vedere îmbunãtãþitã pe timpul nopþii.

Prin personalizarea 

lentilelor ZEISS cu 

tehnologia i.Scription, 

pacienþii dumneavoastrã 

vor beneficia de:

Prin mãsurãtori precise, 

automatizate în întregime ale 

 plusprofilului vizual, i.Profiler  

de la ZEISS permite 

optimizarea lentilelor cu 

tehnologia i.Scription.

Vedere îmbunãtãþitã noaptea ºi în 

condiþii de luminã redusã

Privind noaptea, direct spre o sursã de 

luminã (far de maºinã, bec), se percepe 

strãlucire ºi un efect de halo, ambele 

deosebit de deranjante. Prin tehnologia 

i.Scription ZEISS, se reduc semnificativ 

aceste aberaþii.

Contrast vizual îmbunãtãþit

Contrastul vizual, cum ar fi de ex. litere 

albe scrise pe fond negru, reprezintã o 

provocare pentru ochiul uman. 

Tehnologia i.Scription ZEISS intensificã 

contrastul culorilor.

Percepþie îmbunãtãþitã a culorilor

Tehnologia i.Scription ZEISS aduce multã 

strãlucire în viaþa pacienþilor dvs. ºi le 

permite sã vadã culorile aºa cum sunt ele 

în realitate: strãlucitoare ºi intense.

Utilizarea tehnologiei Wavefront
 plusi.Profiler de la ZEISS, genereazã un  

profil vizual detaliat pentru ambii ochi 

în doar 60 de secunde, prin analiza a 

mai mult de 1.500 de puncte.

O razã de luminã - va intra în ochi ca 

sã mãsoare modul cum strãbate 

lumina ochiul ºi sã traseze harta 

proprietãþilor optice, incluzând 

aberaþiile de ordin superior 

responsabile pentru diminuarea vederii 

noaptea ºi în condiþii de iluminare 

slabã.

®Tehnologia i.Scription  ZEISS 

- foloseºte un algoritm inovativ, patentat 

ZEISS, care combinã valorile refracþiei 

subiective cu aberometria obþinutã cu 
 plusi.Profiler , pentru calculul unei 

prescripþii individualizate cu precizie de 

0,01 dpt. - încorporatã în optimizarea 

lentilelor ZEISS cu tehnologia i.Scription.  
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