
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA RETINIANA 



 

 

 

 

 

O Padrão Ouro em Imagem Retiniana 

 
Na tecnologia em rápido desenvolvimento da imagem retiniana, as técnicas de imagem digital 

avançam rapidamente em direção à melhor resolução e melhores métodos. Mudanças nas aplicações 

de diagnóstico requerem versatilidade, precisão e confiabilidade mais do que nunca. A Câmara 

Retiniana Topcon TRC-50DX incorpora novas funções que realçam sua versatilidade sem sacrificar 

sua inigualável qualidade e excepcional reputação. A TRC-50DX pode ser usada com uma variedade 

de dispositivos de captura de fotos de filme a câmaras digitais de resolução superalta. 





 

 

 

 

 

 

 

 

            Sem Vermelho    Auto-Fluorescência 

 
Mecanismo de Filtro Adaptável 
 
Mecanismos de filtro para barreira, excitador e filtros complementares estão 
mais facilmente acessíveis para permitir mudanças de filtro para substituição, 
escolha de procedimentos e projetos de pesquisa. Facilmente atualizável para 
IGC. 
 
Autofluorescência – Padrão de Filtros 
 

Este novo procedimento de diagnóstico permite imagens do fundo ocular com 
base na presença de lipofuscina no epitélio do pigmento retiniano (RPE). O 
TRC-50DX apresenta o excitador adicional e filtros de barreira necessários 
para uso com câmaras digitais monocromáticas CCD tais como a Mega Plus II 
ES-3200. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sincronismo Digital 
  
A Topcon TRC-50 DX apresenta diversas possibilidades únicas 
que realçam seu uso, incrementam a conveniência e reduzem 
erros. A simples seleção de um procedimento ajustará o flash às 
configurações predefinidas que você escolheu. Ao mesmo 
tempo, o software profissional de captura IMAGEnetTM é 
informado sobre que procedimento de captura abrir, qual ângulo 
foi selecionado e qual olho [direito ou esquerdo] é fotografado. 
Estes dados são mostrados no monitor. Caso um procedimento 
selecionado conflite com a câmara CCD disponível, um código de 
erro é mostrado para lembrá-lo de selecionar de novo. 



 

 

 
 

Possibilidade de Imagem 

Estéreo 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pontos de Distância de 

Trabalho 

 

Pontos verdes de alinhamento 

fornecem fácil confirmação da 

distância de trabalho da lente 
objetivo à região ocular. Estes 

pontos de alinhamento são 

úteis para posicionamento de 

pré-injeção em angiografia 

com fluoresceína (FA), não só 

para FA, mas também cor. 

 

A imagem estereoscópica é 

simples e repetível usando a 

alavanca de retenção 

estereoscópica. Duas imagens, 

representando pares 

estereoscópicos, são capturadas 
fácil e rapidamente todas as 

vezes. 

 

 

 

 

 

 

Modo Pupila Pequena 
 

O modo “Pupila Pequena” 

permite imagens através de 

pupilas tão pequenas como 

4.5mm, o qual é útil em 

pacientes não bem dilatados 

devido à medicação e outras 

razões fisiológicas. 

 

  
Ajustes de Abertura Pequena 

A configuração "PEQUENO" 

produz uma imagem mais 

nítida e fácil de focar devido à 

profundidade de campo 

realçada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Controle Otimizado de Intensidade de 

Flash 

 

O controle de intensidade de flash possui 

21 níveis e pode ser usado em passos 

inteiros ou semi-passos. Botões sensíveis 

de membrana permitem controle total do 

brilho da imagem e são iluminados para 

uso em luz atenuada. 

 

Acesso Imediato a 

Controles 

 

Projetados levando em 

conta a conveniência do 

usuário, o TRC-50DX 

apresenta um controle de 

painel iluminado sensível 
ao toque que permite que 

o operador altere a 

configuração da câmara 

com um leve toque. Todos 

os ajustes se encontram à 

disposição do técnico. 

 

 
Ocular com Alta e Ampla Visualização 

  

O ocular do TRC-50D esta projetado para alta e ampla visualização da 

distância ocular, tornando o alinhamento e a focagem rápidos e 

confortáveis para o técnico. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sincronismo com TRC-50DX 
• Comunica configurações de câmara para reduzir erros 
• Inclui configurações de teclas em campos de paciente 
• Comunicação de duas vias entre IMAGEnet e TRC-50DX 
 
Funções Superiores de Medição 
• Terapia Foto-Dinâmica 
• Medição de distância linear e área 
• Relatório de segmentação de ETDRS 
• Cone para razão de disco 
• Visualização estéreo com medição 
 
Painel de Controle de Impressão Flexível 
• Clique no modelo desejado, aplique as imagens selecionadas e o 
modelo de impressão é construído automaticamente. 
• Realce individual de imagens 
* Modelos de impressão personalizáveis 
• Variados tamanhos de impressão 
 
Poder de Base de Dados 
• Totalmente compatível com todos os lançamentos de IMAGEnet 
• De fácil navegação 
• Acesso a todos os dados de paciente com a poderosa função 
IMAGEnet Search™ 
 
Comparação de Imagens 
• Compara facilmente múltiplas imagens uma ao lado da outra 
• Sobreposição de mapa de uma imagem para outra 
 
Fácil Navegação de Imagens 
• Acesso a arquivos de imagem através de uma variedade de 
comandos de consulta 
• Ícones de navegação personalizáveis 
 
Auto-mosaico de Ângulo Amplo 
• Permite documentação de até 110º da retina 
• Alinha automaticamente uma série de imagens retinianas para 
formar uma longa imagem composta 
 

Educação do Paciente 
• Realça a comunicação com o paciente e membros da família 
• Ver simulações, amostras de doenças do olho e desenhos 
gráficos do olho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fácil de Usar 
• Trabalha em navegador baseado em web de apontar e clicar simples 
• Pode ser acessado remotamente de qualquer dispositivo com acesso a web 
• Importa automaticamente dados de paciente, relatórios e imagens de diversos instrumentos 

• Pode ser facilmente expandido e personalizado às suas necessidades particulares 
 

Rápido 
• Usa a mais moderna tecnologia em redes para rápido acesso e veloz transferência de grandes arquivos de 
imagem 
• Oferece rápido acesso a doutores de referência, facilitando consultas instantâneas 
• Poderosa ferramenta de pesquisa acelera e realça a busca 
• Simplifica o uso de imagens em representações 

 
Seguro e Protegido 
• Oferece validação multi-nível de dados de pacientes 
• É um sistema redundante, com tolerância a falhas, projetado para operar mesmo com falhas de hardware 
• Oferece alta confiabilidade – sem mais diagramas inapropriados e gráficos incorretos 
• Monitoramento remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana 
• Cumpre com o HIPAA, satisfazendo os mais altos requisitos de segurança de rede e com sofisticada 

proteção por firewall 

 
De Preço Acessível 
• Preserva os últimos investimentos, na medida em que complementa e é compatível com a maioria dos 
instrumentos e sistemas EAR 
• Usa dados existentes 
• Elimina grande parte das despesas com papel e com impressão 

• Elimina horas de ditado através de desenho específico e geração automática de relatório 



  

 

 

 

 

 

 

 
Ângulo de cobertura 50º, 35º e 20º 

Distância de trabalho 39 mm (1,5 pol.) 

Aumento fotográfico Com câmara de 35 mm com zero dioptria; 1.84X a 50º, 2.45X a 35º e 4.28X a 20º 

Aumento total de observação (a zero dioptria) 10X a 50º, 13.3X a 35º e 23.3X a 20º 

Faixa de compensação de dioptrias para olho do 

paciente 

Configuração 0: --10 a +6 dioptria 

- Configuração -: -9 a -23 dioptria 

Configuração +: -+5 a +23 dioptria 

Configuração A: +22 a +41 dioptria (fotografia ocular anterior) 

Filtros Angiografia de fluoresceína: Filtros de interferência Spectrotech 

Imagem Auto-Fluorescente: Filtros de interferência Spectrotech 

Fotografia sem Vermelho: Filtro Verde 

Outros Filtros: Duas configurações em branco para filtros de inserção à escolha do usuário 

Conjunto de filtros para angiografia ICG (opcional) 

Diafragma de iluminação Sistema móvel de três etapas para tamanho de pupila do paciente 

Fotografia de dados Dois modos estão disponíveis. Cada modo tem quatro tipos de mostrador de dados 

disponível. 

O modo individual de dados é combinado com a ação do obturador da câmara de 35mm 

 MODO CONTADOR 1. Contador Número + Ângulo Fotográfico + Indicador de Olho Direito ou Esquerdo 

2. Contador Número + Placa de Nome (dados escritos à mão) 

3. Medidor de Tempo + Ângulo Fotográfico + Indicador de Olho Direito ou Esquerdo 

4. Medidor de Tempo + Placa de Nome (dados escritos à mão) 

 MODO ID 1. Doze Letras (duas linhas de seis letras cada) 

2. Seis Letras + Placa de Nome (dados escritos à mão)  

3. -Medidor de Tempo + Seis Letras 

4. Medidor de Tempo + Placa de Nome (dados escritos à mão) 

Fonte Leve Para observação: lâmpada halogênica 12V 100W 

Para fotografia: Max 300W Lâmpada de Xenônio: ajustável em 21 passos 

Tempo de mudança: 1 segundo 

Unidade de alimentação AC 12OV. AC 220V, AC 730V e AC 240V ajustável com seletor de tensão 

Freqüência: 50/60Hz 

Consumo de energia MAX 1.50D VA / NORMAL 150 VA 

Dimensões (Corpo principal) 340 (W) x 505 (D) x 584 (H) mm [13-3/8"(W) x 19-7/8” (D) x 23" (H)] 

Peso (Corpo Principal) 77 Ib. (35 kg.) 

 
 
 
 
IMPORTANTE: Para obter os melhores resultados com este instrumento, favor assegurar-se de revisar todas as instruções antes 
da operação. 
 
* DE acordo aos termos do Regulamento da Administração de Exportação dos Estados Unidos da América, alguns dos softwares 
(opcionais) não são vendíveis em algumas regiões / países. Alguns dos softwares (opcionais) não são  vendidos em algumas 
regiões / países. Sujeito a alterações no projeto e/ou especificações sem aviso antecipado. 

 


