
  
 
 

 
Tonômetro Computadorizado CT80  
 

 

O Medições mais rápidas e mais fáceis  
O CT-80 permite uma operação mais fácil e mais rápida porque conta com uma nova barra de 
alinhamento e um cilindro de ar melhorado. O intervalo entre as medições foi reduzido em mais de 30%, 
de modo que os pacientes podem ser examinados com maior conforto em um período de tempo mais 
curto. Uma vez completado o alinhamento, as medições são feitas automaticamente e os dados 
resultantes são exibidos.  

Função de tripla segurança 
Foco na segurança 
O CT-80 incorpora uma nova função de tripla segurança. Primeiro, um batente ajustável pode ser 
colocado pelo operador. Segundo, a mensagem "too close" (próximo demais) aparece no monitor para 
orientar o usuário durante o alinhamento. Terceiro, um sinal sonoro de advertência é emitido para 
alertar o operador quando instrumento e a córnea ficam muito próximos.  

Função de autoteste incorporada 
O CT-80 permite ao operador saber com antecedência quando a manutenção é 
necessária. Ele exibe uma mensagem de advertência no monitor quando uma 
lente está suja, especificando de que lente se trata (lente de medição ou lente da 
câmara).  

Mira de fixação interna 
A luz infravermelha é a principal iluminação do CT-80: elimina a necessidade de uma luz forte e 
incômoda para o alinhamento e aumenta o conforto do paciente.  

Sistema de sensor duplo 
Sistema de medição acurada da TOPCON  
O CT-80 utiliza dois sensores em seu método de medição original: um para luz e um para pressão. 
Quando o jato de ar aplana a córnea, um sensor de luz detecta o momento da aplanação, enquanto um 
outro sensor monitora a câmara interna, ao mesmo tempo, para obter a pressão intra-ocular.  

Esse novo sistema de cálculo permite ao operador obter dados de medição de alta precisão sem a 
influência da pressão atmosférica, altitude ou qualquer degradação mecânica possível.  

Controle manual opcional  



O CT-80 pode ser operado em modo totalmente manual se a medição automática for desativada. O 
procedimento de alinhamento é similar ao utilizado no modo automático, no entanto, as medições não 
são capturadas automaticamente. O sistema precisa ser ativado manualmente através da pressão do 
gatilho no joystick. A marca de alinhamento exibida no monitor muda de uma caixa com linha 
interrompida para um padrão sólido quando o alinhamento correto é obtido.  

Impressora embutida 
O CT-80 tem uma impressora embutida que fornece uma cópia impressa de todos os dados 
armazenados ao toque de um botão. Até três medições individuais mais um valor médio podem ser 
impressos para cada olho, tanto no modo automático quanto no manual.  

ESPECIFICAÇÕES 

FAIXA DE MEDIÇÃO: 
0 - 60MMHG [0 - 30 MM HG / 0 - 60 MM HG (SELECIONÁVEL)] 
DISTÂNCIA DE TRABALHO: 11MM  
EXIBIÇÃO DAS MEDIÇÕES 
TELA DE MONITOR DE TV 
* MUDANÇA DIREITA/ESQUERDA AUTOMATICAMENTE DETECTADA E EXIBIDA 
* ATÉ 3 MEDIÇÕES DE CADA OLHO PODEM SER EXIBIDAS E IMPRESSAS  
MODO DE MEDIÇÃO : AUTOMÁTICO / MANUAL (SELECIONÁVEL)  
ALINHAMENTO QUANDO OS PONTOS LUMINOSOS DO ALINHAMENTO ESTIVEREM DENTRO DA MARCA DE ALINHAMENTO 
INTERNO. 
* NO MODO AUTOMÁTICO: AS MEDIÇÕES SÃO AUTOMÁTICAS 
* NO MODO MANUAL: O ALINHAMENTO MUDARÁ DE UMA CAIXA IRREGULAR PARA UM MODELO SÓLIDO QUANDO O 
ALINHAMENTO APROPRIADO FOR ATINGIDO, E AO APERTAR O INTERRUPTOR NA ALAVANCA ATIVA-SE O CICLO DE 
MEDIÇÕES.  
INDICAÇÕES DE ERRO QUANDO O SINAL DAS MEDIÇÕES NÃO ESTIVER FORTE, O VALOR PIO É INDICADO EM ( ) OU APENAS 
"ERR" É EXIBIDO.  
BATENTE DE SEGURANÇA AJUSTÁVEL A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE A FRENTE DO EQUIPAMENTO E O PACIENTE PODE SER 
ESTABELECIDA COM ANTECEDÊNCIA.  
TEMPERATURA OPERANTE: 10° A 40° C  
PERCURSO BÁSICO 
40 MM (TRÁS & FRENTE) 
88 MM (ESQUERDA & DIREITA) 
28 MM (VERTICALMENTE)  
DESLOCAMENTO VERTICAL DO APOIO PARA O QUEIXO: 68 MM  
TERMINAL DE SAÍDA EXTERNA: RS-232C  
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CA 100-120 V, 220-240 V 50/60 HZ  
CONSUMO DE ENERGIA: 80 VA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; MECANISMO DE SALVAMENTO ADOTADO)  
DIMENSÕES:  272 (LARGURA) X 505 (PROFUNDIDADE) X 430~458 (ALTURA) MM  
PESO:   APROXIMADAMENTE 18 KG  

Sujeito a mudanças no design e /ou especificações sem prévio aviso  

 
 


