A mais completa linha de produtos e equipamentos modernos
e tecnológicos para a sua clínica ou consultório.

Sobre a House of Vision
A House of Vision atua no mercado de equipamentos oftalmológicos há mais de 3 décadas. É a empresa pioneira
na importação de equipamentos com a mais alta tecnologia, modernidade e inovação existente no mercado. Está
sempre em busca de mais alianças comerciais com os grandes fabricantes internacionais, isso para que você
tenha aqui no Brasil o que há de melhor em diversidade de equipamentos na área de oftalmologia.

Assistência Técnica
Escaneie o QR Code abaixo e acesse
os nossos canais de atendimento

• Equipe técnica composta por profissionais altamente qualificados e capacitados
• Cursos e atualizações constantes no exterior com os fabricantes
• Ampla equipe administrativa e suporte para atendimentos com muita rapidez e qualidade
• Peças 100% originais do fabricante

3D OCT - 1 Maestro 2
OCT com Retinógrafo Não Midriático
• 50.000 a scans/seg
• Combinação de OCT com retinografia colorida (True Color)
não midriática
• Captura OCTA totalmente automatizada
• Relatório hood para glaucoma
• Segmentação automática de camadas
• Banco de dados de referência para espessura de retina,
RNFL, GCL+ e GCL++
• Widefield OCT (12 x 9 mm)
• OCT do segmento anterior
• Imagem panorâmica da retina

DRI OCT-1 Triton / Triton Plus
Tecnologia Swept Source
• 100.000 scans/seg
• PLUS: SS OCT + retinografia, fotos red-free digitais +
angiografia + autofluorescência
• Auto-segmentação de 7 camadas da retina, incluindo detecção
automática da espessura de coróide
• Visualização de imagens EnFACE
• Módulo segmento anterior incluso

TRC-50DX e TRC-50DX ICG
Angiografia e Retinografia

TRC-NW400

• Ângulos de cobertura de 20º, 35º e 50º
• Modelo TRC-50DX: Color, FA, red free
• Modelo TRC-50DX ICG: Color, FA, FAF, e ICG

Não Midriático com IMAGEnet Lite
• Foco, alinhamento e disparo automáticos
• Tela sensível ao toque
• Ângulo de cobertura de 30º e 45º
• Acessório opcional: Ponto de fixação externo

Microscópio Especular SP-1P
com Paquimetria

TRC-NW8F e TRC-NW8
Retinógrafo e Angiógrafo
• Angiografia com fluoresceína (versão NW8F)
• Retinografia colorida não midriática, imagens red-free
• Com IMAGEnet Lite
• Detecção automática de pupila pequena
• Função de disparo contínuo
• Captura de estéreo foto de papila
• Ângulo de cobertura de 45º

• Campo de visão panorâmico e modo
fotografia
• Aumento substancial na área analisada
• Medição e análise automática e rápida
• Tela de fácil leitura e software de análise
abrangente
• Design compacto e tela sensível ao toque

Tonômetro Computadorizado CT-1P
Tonômetro Computadorizado CT-800

com Paquimetria

• Operação manual, medição automática
• Sem contato
• Sopro de ar suave
• Ajuste de IOP com base no CCT medido
• Melhor operação do joystick
• Design aprimorado

• Alinhamento e captura aumáticos
• Oferece um fluxo de trabalho simples
e fácil
• Sopro de ar suave
• Não possui joystick
• Medição da espessura da córnea
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CL-300
Lensômetro Digital
• Leitura UV
• Com impressora térmica

Lâmpada de Fenda SL-2G
• Aumentos de 10x, 16x e 25x
• Iluminação por LED
• Economia de energia
• Sem botão disparador joystick

Opcional: com ou sem PDL.
CL-300 CL-300PDL

DIGITAL

P- Impressora
incluso
PD - Distância Pupilar
L - LAN
-

Lâmpada de Fenda SL-D2
• Fonte de iluminação halógena
• Aumentos de 10x, 16x e 25x

LM8 / LM8E
Lensômetro

Lâmpada de Fenda SL-D301

DIGITAL

• Fonte de iluminação halógena
com 4 filtros incorporados: azul
cobalto, red-free, ND e UV
• Aumentos de 10x, 16x e 25x

Lâmpada de Fenda SL-D4
• Fonte de iluminação halógena
• Aumentos de 6x, 10x, 16x, 25x e 40x

LM8 - Leitura interna
LM8E - Leitura externa
• Óptica aperfeiçoada
• Leitura mais nítida
• Leitura de lente de contato
• Fonte de luz por LED a bateria
• Compensador de prisma
• Não necessita cabo

DIGITAL

Câmera Digital DC-4

DIGITAL

Lâmpada de Fenda SL-D701
• Fonte de iluminação de LED
• Filtro âmbar selecionável para correção da cor
• Aumentos de 6x, 10x, 16x, 25x e 40x
*A observação e documentação da glândula
meibomiana são possíveis ao usar a conexão de
fotografia digital DC-4 - BG-5.

*Item Opcional
• Alta resolução
• Fundo de captura inteligente
• Capacidade de vídeos
• Exposição automática
• Compatível com Windows 10

Harmony
Gestão de Dados
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• O Topcon Harmony se conecta a centenas de dispositivos, até mesmo de outros fabricantes - DICOM ou não.
• Aplicativo responsivo que se adapta à sua área de trabalho ou dispositivo móvel, como um iPad.
• Rico em recursos, com comparação histórica avançada de vários instrumentos.
• Parte de um pacote de software abrangente de aplicativos que compartilham uma interface de usuário comum.
• Percorre facilmente suas imagens OCT.
• Exibição direta de dados clínicos combinada com a ampla experiência em instrumentos médicos da Topcon.
• Segue as diretrizes de interface do usuário estabelecidas pelas principais empresas de software.
• Não há tempo gasto para inserir as informações do paciente no instrumento.

incluso
incluso
incluso

CV-5000S
Sistema de Refração EXAM 5000S
• Função de inclinação para testes de visão de perto.
• Rotação de alta velocidade de disco de lente.
• Layout fácil de compreender e ajustes que podem ser modificados de acordo com as preferências do usuário.
• O mostrador recém-desenhado oferece o máximo em termos de conforto ao usuário.
• Todos os dados relevantes podem ser vistos facilmente.
• Design compacto e moderno.
• Iluminação de LED.
• Permite a conexão com diversos aparelhos Topcon, sendo eles: Auto refratores, auto projetor, auto lensômetro e tela LCD.

KB-50S
APARELHOS CONECTÁVEIS AO CV-5000S:
CL-300
PC-50S

Lensômetro Digital

• Tela LCD de 19"

• Leitura UV
• Com impressora térmica
Opcional: com ou sem PDL.

Projetor ACP-8R

CL-300 CL-300PDL
P- Impressora
incluso
PD - Distância Pupilar
L - LAN
-

incluso
incluso
incluso

Projetor Automático
• Para distâncias de 3 a
6 metros.

Auto Refrator RM-800 / KR-800

Auto Refrator KR-800S

• Tecnologia Topcon Rotary Prism para precisão incomparável
• Design compacto e moderno
• Painel LCD sensível ao toque de 8,5 polegadas
• Conectável LAN
• RM-800: Refração
• KR-800: Refração e Ceratometria

• Com ceratometria
• Tecnologia Topcon Rotary Prism 5 em 1:
• Medição Objetiva
• Medição Subjetiva
• Teste de Contraste
• Teste de Brilho
• Teste de Grid

Auto Refrator KR-800PA
• Com ceratometria e mapeamento de córnea
• Operação fácil com alinhamento automático
• Exibição intuitiva e simplificada dos dados

Auto Refrator KR-1
• Alinhamento e disparo automáticos
• Tecnologia Topcon Rotary Prism para
precisão incomparável
• Tela sensível ao toque e giro 360º
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Aladdin

CA-800

Biômetro

Topógrafo

• Comprimento axial
• Ceratometria
• Profundidade de câmara anterior
• Paquimetria central da córnea
• Espessura do cristalino
• Topografia da córnea
• Análise wave-front da córnea
• Pupilometria
• Medição white to white
• Calculadora de lentes intra oculares
• Fórmulas: SRKII, SRK/T, Hoffer Q, Holladay, Haigis,
Camellin-Calossi, Shammas, Barret e Olsen

• PC integrado que permite sua utilização sem necessidade de
computador externo
• Touch screen com operação intuitiva
• Relatórios personalizáveis que podem ser enviados diretamente para
uma impressora ou para uma pasta compartilhada LAN
• Imagem da glândula meibomiana, pupilometria, análise de
rompimento de filme lacrimal - break up time (BUT) e imagens de
fluoresceína
• Mapas diferenciais para acompanhamento do progresso do paciente

CV-5000S (Digital)
Refrator
• Design compacto e moderno
• Rotação de discos de lentes de alta velocidade
• Função de inclinação para testes de visão próxima

Eyer Phelcom
Retinógrafo digital não midriático portátil
• Exames de alta qualidade em um equipamento portátil
• Integrado ao smartphone, facilita o compartilhamento e acesso de dados dos
exames na nuvem
• Mais conforto ao paciente e rapidez no exame
• Auto-foco
• Exames panorâmicos com campo visual de mais de 100°
* Smartphone incluso
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VT-10
Refrator
• Precisão na sua estrutura e em seu
mecanismo que garantem a exatidão nas
medições de refração

YAG / SLT Deux
Laser oftalmológico
• Integrado a uma lâmpada de fenda
• Possui ajuste de offset anterior e posterior
+/- de 500 micras
• Trata glaucoma de ângulo aberto e
trabeculoplastia seletiva

LIGHTLas 532nm (verde)
Fotocoagulador
• As melhores soluções em tratamentos para retina e glaucoma
• Versátil, eficaz e econômico
• Potência 2,0W
• Interface avançada de tela sensível ao toque de LCD
• Tela com fáceis ajustes de seleção e tratamento

Também disponível nas versões:
• Amarelo (577 nm)
• Infravermelho (810 nm)

TruScan
Laser oftalmológico

YAG L Pulsa SYL 9000
Laser oftalmológico
• Indicado para os procedimentos de: Iridotomia e
Capsulotomia
• Funções completas de lâmpada de fenda, incluindo
trocador de ampliação de 5 etapas

• Com duplo comprimento de onda
• Tratamento tradicional de comprimento de onda contínua (CW)
• Sp-mode™ (fotocoagulação sublimiar)
• Gerenciamento efetivo de doenças da retina e glaucoma
• Versatilidade na escolha e combinação de cores para
tratamentos personalizados
• Múltiplos padrões de escaneamento

*Nova versão: Acompanha torre de iluminação para vitreólise (moscas volantes)

Excimer Laser Amaris 1050 hz
A evolução do TransPRK + SmartSurface
• O único que possui técnica de cirurgia refrativa sem tocar o olho
• Frequência real 1050 hz
• Ajuste automático do nível da fluência
• Controle inteligente de efeito térmico
• Eye tracker turbo 1050 hz com rastreamento limbar e equilíbrio de rotação
• Controle de ciclotorção dinâmico e estático avançado
• Cirurgia 100% laser
• Sem cortes ou manipulações na córnea
• Recuperação visual mais rápida
Disponível também nas versões:
• SCHWIND AMARIS 500E - O modelo compacto eficiente
• SCHWIND AMARIS 750S - O laser com poderosa performance
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Vantage Plus
Oftalmoscópio binocular indireto

Conjunto de diagnóstico Student Led
Composto por:
• Cabeça retinoscópio Led 3.5 V
• Cabeça oftalmoscópio Led 3.5 V com filtros azul e
verde até 40 dioptrias positiva e 25 negativa
• Cabeça do transiluminador 3.5 V
• Cabo de lithium 3.5 v multifuncional, contendo:
- Adaptador para 2 pilhas modelo AA
- Adaptador para coluna
- Carregador para tomada bivolt
• Acompanha 3 cartões de fixação para retinoscopia
• Estojo rígido

• Iluminação LED (10.000 horas de vida útil)
• 6 horas de uso com apenas uma bateria
• 3 opções de abertura: pequena, média e
grande
• Opção com ou sem fio

All Pupil
Oftalmoscópio binocular indireto
• Iluminação LED (10.000 horas de vida útil)
• Controle de intensidade da luz
• Barreira contra IF e UV contínua
• Opção com ou sem fio

Pulsair
Tonômetro de sopro portátil

PSL One

• Design compacto e
moderno

Lâmpada de fenda portátil

Tonômetro de Aplanação

• Possui sistema de iluminação
controlável por um reóstato
• Sistema óptico avançado
• Ampliações de 10x

• Fornecidos com um prisma duplo
reutilizável
• Barra de verificação da
calibração e coluna do tipo R
• Placa guia de alumínio do tipo T
para utilização com lâmpada de
fenda

Diversos

Stereo Fly Test
Caixa e Armação
de Provas
Régua de Esquiascopia
Teste de Ishihara
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A mais completa linha de lentes você
encontra aqui na House of Vision!

Lentes para fotocoagulação a laser

Fotorruptura a laser de YAG e lentes SLT

Mandelkorn para iridotomia
/ capsulotomia
Lente de sutura de nylon de Hoskins

Lente mainster PRP 165

Lentes para gonioscopia
Gonioprisma diagnóstico e
cirúrgico de posner
Gaasterland quatro espelhos
para gonioscopia

Três espelhos universal

Lentes para Diagnóstico Indireto/Laser - Oftalmoscopia Indireta Binocular (BIO)

Ocular maxfield® 20D

Ocular maxfield® 54D

Ocular maxfield® 78D

Sistemas cirúrgicos de ângulo amplo

Ocular maxfield® 84D

Ocular maxfield® 90D

Gonioprisma cirúrgico
Lente de amplo campo (Wide Field) Ahmed DVX

Lente para vitrectomia de campo
amplo,não autoclavável, de Landers

Lente para vitrectomia de
alta ampliação de Woldoff

• Imagem mais clara
• Vista vertical - o microscópio não precisa
ser inclinado
• Maior campo de visão do espelho duplo
• Auto clavada
• Rotação de 360 graus
• Magnificação 1.3 / ângulo 120º
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M22 IPL Optilight
Pense fora dos olhos!
Tratamento de olhos secos, blefarite seborreica, entre outros.
Seus pacientes sofrem de olhos secos, coceira, vermelhidão ou ardência nos olhos? Isso pode ser causado por inflamação da pele e das pálpebras que
afeta as condições dos olhos, como a disfunção das glândulas meibomianas ou blefarite seborreica (entre outras indicações).
O M22 IPL Optilight é o único equipamento de Luz Intensa Pulsada (IPL) aprovado pelos orgãos FDA, CE e ANVISA, baseado em estudos e publicações
científicas para tratamentos das seguintes condições e indicações:
• Tratamento da síndrome do olho seco causada por disfunção das glândulas de meibomius
• Pálpebra inferior
• Pálpebra superior
• Rosácea
• Fotorejuvenescimento
• Entre outros

Plexr
O Plexr é a mais recente e inovadora modalidade de tratamento minimamente invasiva para oftalmologia. Graças a sua exclusiva tecnologia SSC, Sublimação
Superficial Controlada, realiza os procedimentos sem incisões, sem pontos, sem cicatrizes e sem complicações.
A segurança do tratamento com Plexr na superfície ocular é clinicamente comprovada. Reduz os tempos de recuperação e quaisquer complicações que
possam surgir antes e após a cirurgia, bem como o desenvolvimento inovador da medicina estética e tratamentos para rejuvenescimento facial do paciente.
O equipamento é portátil, com touch screen, 3 aplicadores wireless, cada um com bateria de longa autonomia e potências diferentes, o que possibilita uma
ampla gama de tratamentos com a parametrização correta.
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• Blefaroplastia não cirúrgica
• Rejuvenescimento periorbital
• Dermoide e lipodermoide
• Cisto conjuntival
• Concreções da conjuntiva
• Remoção de pterígio
• Xantelasma
• Congiuntivochalasi

• Subjuntivo nevado
• Entrópio palpebral
• Remoção de pterígio com auto-enxerto conjuntival
• Ptose unilateral congênita
• Calázio
• Oclusão pontual
• Ectrópio palpebral
• Cisto e tumor palpebral

DISTRIBUIDOR

AUTORIZADO
NO BRASIL

R. Maestro Cardim, 354 - Conj. 134 - São Paulo / SP
house.of.vision@terra.com.br

ATENDIMENTO EM TODO BRASIL!
(11) 3777-2859
(11) 99459-2712

www.houseofvision.com.br
/houseofvision

@h_vision

CONSULTOR DE VENDAS

/houseofvision

