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O Mundo da Tomografia de Coerência Óptica 
(OCT) ao Alcance de Seu Dedo 
A TOPCON, com base em sua história 
inovadora de OCT, apresenta seu novo OCT, 
muito mais confortável para os pacientes, 
muito fácil de usar e mais adequado para 
diagnóstico na oftalmologia atual. O 3D OCT-1 
Maestro é um OCT completamente novo, que 
apenas a TOPCON poderia propor. 



 
 

Recursos 
 
� OCT totalmente automática com um simples toque de dedo. 
� Funções de relatório e análise abrangente. 
� Assistência confiável para escaneamento. 
� Imagem de OCT e de fundo de olho colorido de alta qualidade e alta resolução. 
� Solução de rede tranquila. 
� Corpo compacto e layout flexível 
  

Tomógrafo de Coerência Óptica 

O Mundo da OCT ao Alcance 
de Seu Dedo 



OCT totalmente automática com um Simples Toque de Dedo 
 

Captura Totalmente Automática 
 
O 3D OCT-1 Maestro não requer nada além de um toque no ícone de captura e no botão [Start 
Capture] (iniciar captura). O alinhamento, a focalização, a otimização e a captura são 
realizados de forma automática. Após a captura, o relatório pode ser exibido imediatamente, 
clicando-se no ícone. 

 

Registrando 
o paciente 

Selecionando o 
ícone de captura 

Ajustando a posição 
do apoio dequeixo e 

tocando o botão 
[Start Capture] 

O resultado 
aparece no 
monitor no 

mesmo instante 

O relatório pode 
ser exibido 

imediatamente 

 

Captura Semi-Automática 
 
Na captura semi-automática, o 3D OCT-1 conclui automaticamente o alinhamento, a 
focalização e a otimização; em seguida, possibilita que o operador inicie a captura quando 
desejar. Isto auxilia a encontrar o melhor momento para capturar uma imagem, comunicando-
se com os pacientes, mesmo em casos difíceis. 
 

  

 

 

O resultado aparece no 

monitor no mesmo 

instante 

Registrando  o 

paciente 
Selecionando o 

ícone de captura 
Ajustando a 

posição do apoio 

dequeixo e 

tocando o botão 

[Start Capture] 

Certificando-se da 

condição no modo 

manual e iniciando a 

captura 
Um  

clique 
O relatório pode 

ser exibido 

imediatamente 

Um  
clique 

Não é necessária uma 

alavanca de controle 

Stereo-matching Automatic 
AlignmentTM 
A tecnologia de alinhamento exclusiva da 
TOPCON realiza o alinhamento de modo 
rápido e estável. 



 

 
 

Escaneamento em Cruz de 5 Linhas 
Este escaneamento com 5 linhas escaneia 
instantaneamente nos planos horizontal e 
vertical. Isto é útil para triagem e 
acompanhamento, visto que não perde a 
posição do alvo pelo escaneamento rápido. 

 
Análise de Mácula em 3D 
Escaneamento de caixa horizontal na área da 
mácula. A imagem em 3D é útil para 
compreender a forma total e precisa da área 
da fóvea. O mapa de espessura e o banco de 
dados normativo da espessura da retina estão 
disponíveis. 

 
Escaneamento em Linha 
Isto possibilita o escaneamento B de alta 
resolução, com o máimo de sobreposição de 
50 fatias. 
 

 
Escaneamento Radial 
Isto possiblita a rápida compreensão da 
condição de toda a área-alvo, com 12 
escaneamentos radiais. 

 

  



Funcionalidades Completas de OCT 
 

 
Escaneamento Amplo em 3D (12 mm x 9 
mm) 
Isto possibilita a seleção desde a fóvea até o 
nervo óptico, por meio de um único 
escaneamento. Os mapas de espessura de 
RNFL, GCC e área da retina são 
disponibilizados. 

 
Análise de Disco em 3D  
A topografia de disco, que combina 
fotografia do fundo do olho e vários 
parâmetros peripapilares e espessura de 
RNFL, é disponibilizada. O banco de dados 
normativo de RNFL também está 
incorporado. 

 

 
 

Análise de Glaucoma / Máxula (V) em 3D 
Escaneamento de caixa vertical na área da 
mácula. A Análise de GCC é disponibilizada e o 
banco de dados normativo para RNFL, GCC e 
espessura da retina está incorporado. 
 

 
 

Fotografia Colorida do Fundo do Olho / 
Fotografia da Periferia do Fundo do Olho 
É possível a fotografia não midriática colorida 
do fundo do olho. Um modelo * de relatório 
está pronto para Fotografia Colorida do 
Fundo do Olho. A Fotografia da Periferia do 
Fundo do Olho também é disponibilizada. 
 
*Depende da configuração do Fastmap. 

 



Funcionalidades Completas de OCT 
 

 
 

Análise de Tendência (RNFL) 
É possível a comparação e a análise periódica 
de três escaneamentos de disco em 3D. Útil  
para acompanhamento de glaucoma. 

 
 

Análise de Tendência (GCL) 
É possível a comparação e a análise periódica 
de quatro escaneamentos de disco em 3D. 
Útil  para acompanhamento de pré-teste de 
perimetria de glaucoma. 

 

 
 
Escaneamento Radial Anterior* 
É possível verificar a condição do centro da 
córnea em 12 escaneamentos radiais. O 
mapa da curvatura da córnea e o mapa da 
espessura da córnea estão disponíveis. 

 
 

Escaneamento Anterior em Linha* 
Isto possibilita observar a área do ângulo. 

 

  



Assistência de Escaneamento Confiável 
 

Fácil de Usar para Captura de Pupilas 
Pequenas 
 
- Live Fundus ViewTM (OCT-LFV) 
 
A Imagem do OCT-LFV, que é uma imagem 
de projeção ao vivo com reflexão na retina, 
mostrará claramente a imagem ao vivo do 
Fundo do Olho, mesmo no caso de pupilas 
pequenas. É muito fácil a visualização do 
disco, vasos retinais e posição de 
escaneamento. 
 
* Diâmetro fotografável da pupila: φ 2,5 mm. 
 
 

- Escaneamento em 3D sem Fotografia 
Colorida do Fundo do Olho 
 
O 3D OCT-1 Maestro emprega 
escaneamento em 3D com/sem fotografia 
colorida do Fundo do Olho, para sua 
conveniência, a fim de evitar resposta 
miótica ou para facilitar a captura de pupilas 
pequenas. Também possibilita que você 
capture vários protocolos de escaneamento 
em uma ordem. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Modo de Catarata 
 
O modo catarata moverá 
automaticamente a posição de 
escaneamento na área suerior/inferior 
(ou Esqueda/Direita). Isto é  efetivo 
quando um paciente possui alguma 
sombra no meio óptico. 

 
 

  

Escaneamento  
do lado 

Opacidade 



Modo Manual 
 
Dependendo da patologia ou da condição 
do paciente, o escaneamento automático 
deve ser evitado. Em tais casos, o modo 
manual ajudará a ajustar o alinhamento e 
a posição de escaneamento. Várias 
funções são disponibilizadas e todas são 
operadas com facilidade no monitor do 
painel de toque. 

 

 

 

Fotografia da Periferia do Fundo do Olho 
 
São acrescentados 4/8 pontos de fixação 
periférica. Utilizando estes pontos de fixação, 
pode-se fotografar uma área mais ampla do 
Fundo do Olho. Com software adicional, 
pode-se criar um gráfico panorâmico **. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O Escaneamento anterior é opcional. 

** IMAGEnet R4 é um software opcional. 

 



Fotografia do Fundo do Olho e OCT de Alta Resolução e Alta Qualidade 
 
A velocidade de escaneamento de 50.000 A.escaneamentos/segundo produz escaneamento B 

fino e gráficos tridimensionais uniformes, o que facilita a observação da patologia e da 

condição de cada uma das camadas. A fotografia colorida do Fundo do Olho fornece 

informações fundamentais e adicionais. Pode-se dizer que a OCT e o fundo do olho colorido 

são combinações inseparáveis para o diagnóstico diário. 

 

 

  

Homem, 85 anos, OD, Obstrução de Veia da Retina 

Homem, 62 anos, OS, Retinopatia Diabética e circinado de exsudato 

Mulher, 97 anos, OD, Degeneração Macular Relacionada à Idade 

Homem, 71 anos, OD, abertura da mácula (espessura total) 



Funcionalidades Completas de OCT 
 
Com o IMAGEnetTM R4, os dados da OCT serão controlados juntamente com os dados de 

refração e outros dados de imagem, tais como lâmpada de fenda e câmera de fundo do olho. 

Agora, com o Visualizador da Web do IMAGEnetTM, os dados da OCT podem ser facilmente 

visualizados na rede, em qualquer outro computador. 

 

 

 

  

Sala de tratamento a laser 

Consultório 

Consultório 

Sala de Operação 

Sala de teste de VA 

Sala de Imagens 
Sala dos Médicos 

Visualizador da Web do 

IMAGEnetTM 



Especificações 
 
Observação e Fotografia do Fundo do Olho 

Modo de escaneamento Colorido, sem vermelho* 

Ângulo do quadro 45o/30o ou equivalente (zoom digital) 

Distância da Operação 34,8 mm (na fotografia do fundo do olho) 
62,6 mm (na fotografia do segmento anterior **) 

Diâmetro fotografável da 
pupila 

45o: φ 4,0 mm ou mais 

Diâmetro de pupila pequena: φ 3,3 mm ou mais 

Observação e Fotografia do Fundo do Olho/tomograma do segmento anterior 

Variação do 
escaneamento 

(No fundo 
do olho) 

Direção horizontal: 3-12 mm 
Direção vertical: 3 – 9 mm 

(Na córnea) 
Direção horizontal: 3-6 mm 
Direção vertical: 3 – 6 mm 

Velocidade do 
escaneamento 

50.000 A-escaneamentos por segundo 

Resolução Lateral 20 µm 

Resolução em profundidade 6 µm 

Diâmetro fotografável da 
pupila 

φ 2,5 mm ou mais 

Alvo de Fixação Interno EL orgânico tipo matriz de ponto (a posição do display pode 
ser mudada e ajustada. O método de apresentação pode ser 
mudado). 

Classificação Elétrica 

Voltagem da Fonte AC 100 – 240 V 

Alimentação 70 – 150 VA 

Frequência 50 Hz – 60 Hz 

Dimensões e Peso 

Dimensões 307 – 442 mm (largura) x 472 – 668 mm (profundidade) x 518 
– 722 mm (altura) 

Peso 21 kg 
*  Exibição digital sem vermelho   
**  O escaneamento anterior é opcional. Com conexão do segmento anterior. 

 

 

 

 

Seu corpo com design compacto e pegada pequena possibilita a 

instalação em uma mesa pequena e mesmo sobre um stand de 

refração. 

Layout Flexível 
O 3D OCT-1 Maestro é incorporado com um monitor de painel de toque flexível. Isto possibilita que você opere o 
instrumento apoiando o paciente pela lateral ou por trás. Além disso, ele possibilita a otimização da sala de 
exames, pois pode ser posicionado contra a parede ou no canto da sala. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Não disponível para venda nos Estados Unidos 
* Não disponível em todos os países. Consulte o seu 

distribuidor sobre a disponibilidade em seu país. 
* Sujeito a alterações no design e/ou especificações 
sem notificação prévia. 
Em conformidade com os termos do Regulamento da 
Administração de Exportação dos Estados Unidos da 
América, este produto pode não estar disponível em 
algumas regiões ou países. 

 

IMPORTANTE:  a fim de obter os melhores resultados com este instrumento, por favor, 
certifique-se de revisar todas as instruções para o usuário antes da operação. 

 




