EM-4000
MICROSCOP SPECULAR ENDOTELIAL

Autocentrare + autocitire
Analiză automată şi foarte
rapidă a celulelor
endoteliului cornean
Pachimetru noncontact integrat
Bază de date
Ecran tactil color
de 10,4 inch
Imprimantă termică
15 zone de măsurare

MICROSCOP SPECULAR ENDOTELIAL TOMEY EM-4000

SPECIFICATII TEHNICE
• examinare non-contact a straturilor endoteliului corneei asistată de
cameră de luat vederi de înaltă rezoluţie şi de calculator încorporat
• sursă de iluminare cu intensitate redusă care asigură confortul
pacienţilor
• microscop non-contact care elimină posibilitatea transmiterii infecţiilor
• măsurare non-contact a grosimii corneei ( pachimetrie non-contact )
cu precizie de ± 10 μm
• nu necesită anestezie locală sau gel de contact
• monitor color mare de 10,4" cu tehnologie "touch-screen" şi cu
orientare reglabilă pentru observare perfectă din orice poziţie
• deplasări electrice coordonate de joystick respectiv de "touch-screen"
stânga-dreapta 88mm , faţă-spate 40 mm , sus-jos 50 mm
• deplasări suport bărbie acţionate electric 70 mm
• programul de calculator care face singur evaluarea formei şi mărimii
celulelor, numărul, densitatea şi distribuţia acestora
• capturare automată a 16 de imagini
• sunt analizate: numărul celulelor, densitatea, media de densitate pe
unitatea de suprafaţă, deviaţia standard a dimensiunilor celulelor,
coeficientul de variaţie a dimensiunii celulelor, dimensiunea maximă a
celulelor, dimensiunea minimă a celulelor
• histogramă cu distribuţia celulelor în zona analizată şi cu distribuţia lor
în funcţie de forma celulelor respectiv forma poligonală a acestora
• 3 moduri de lucru manuale pentru analiză şi captare imagini
• sunt măsurate 15 puncte de fixaţie: 1 centru, 8 parafoveal (2mm) şi 6
periferic(5mm)
• mod de analiză şi captare a imaginilor complet automat în care
centrarea, focalizarea şi citirea se fac automat
• rezultatele sunt afişate grafic, numeric sau ambele
• datele pacienţilor, examinările precum şi diagnosticul şi tratamentul
se transmit către calculator sau către imprimantă
• port extern 2X USB-H, 2X USB-D şi LAN şi SD- Card pentru baza de
date internă
• arie de măsurare foarte largă comparativ cu a altor aparate de
acelaşi gen
• imprimantă termică inclusă
• dimensiuni 309 X 491 X 450 mm, greutate 22 kg

