Cerato-Refratômetro Automático

KR-1

CONECTANDO VISÕES

CERATO-REFRATÔMETRO AUTOMÁTICO

A Próxima Geração em Cuidado Refrativo
A Topcon, com sua rica experiência no projeto e fabricação de refratômetros desde 1951,
apresenta um novo modelo conceitual, o KR-1. O KR-1 se tornou mais sofisticado e compacto do
que nunca. Além disso, o painel de controle de ângulo ajustável possibilita que o KR-1 seja
instalado em muitas posições diferentes em sua sala de exame. Ainda, o software proporciona
uma sensação de operação similar àquela dos Cerato-Refratômetros convencionais, operados
manualmente por operadores especializados. O KR-1 é o líder em cerato-refratômetros,
adequado para operadores e pacientes.

Recursos
 Operação Simples e Rápida
- Medição dos olhos D/E (direito/esquerdo) totalmente automatizada
- Operação simples com o painel de controle de tela de toque
 Painel de Controle de Tela de Toque em Cores, Fácil de usar
 Layout Flexível para Economia de Espaço
- O painel de controle ajustável pode ser posicionado em qualquer direção
- O painel de controle elimina a necessidade de uma alavanca de controle.
 Confiabilidade da Precisão da Medição
- Incorpora a Tecnologia de Prisma Rotatório da Topcon para resultados confiáveis e
reproduzíveis.

Função e Estética Combinadas no Novo KR-1

5

pontos exclusivos do KR-1

O KR-1 é de fácil operação. Simplesmente
toque o centro da pupila no painel de
controle e o KR-1 obterá imediatamente
informações sobre os olhos direito e
esquerdo. O KR-1 atinge quase o mesmo
tempo de medição que um operador
experiente gasta com um ceratorefratômetro convencional manual.

Com a pálpebra aberta

Posição lateral

Posição de trás

Apoiando o paciente

Layout Flexível para Economia
de Espaço
O painel de controle possibilita que o operador se posicione em
qualquer lugar ao redor do paciente, pois o painel pode ser virado
para muitas direções diferentes. O corpo compacto faz com que o
operador possa apoiar facilmente o paciente de muitas posições
diferentes durante a medição, mesmo quando a pálpebra do
paciente precisa ser aberta.

Posição convencional
com o operador
sentado

Posição convencional
com o operador
em pé

Posição de frente (em pé)
Posição de frente (sentada)

Ergonomia no Design Óptico e do Apoio de Testa

Design confortável para conforto
dos pacientes
O KR-1 possui design ergonômico, para que a cabeça do
paciente fique na posição adequada. A cabeça óptica
o

levemente inclinada (5 ) na horizontal possibilita que o
paciente mantenha estavelmente sua testa apoiada no
apoio de testa durante a medição.

Modelo convencional a
Topcon

Corpo compacto

Modelo convencional a
Topcon
(profundidade de 509
mm)
KR-1
(profundidade de 445
mm)

Apoiando o
paciente

Sistema de Medição de Prisma Rotatório (Imagem)

Anel de medição

estável

da
TM

Prisma Rotatório

Espelho
Imagem do Anel
Rotatório

Precisão
medição

Com a Tecnologia de Prisma Rotatório
exclusiva da TOPCON, o KR-1 também
Posição oferece
precisão
e
confiabilidade
convencional
inigualáveis.
O
design
óptico
inovador
com o operador
em pé incorporado ao KR-1 possibilita medições
precisas e confiáveis com pupilas de até φ
2 mm.
Sensor

Especificações
Medição de REF
Variação da medição

Diâmetro mínimo mensurável da pupila
Alvo de fixação
Medição de Ceratometria
Variação da medição

Hiperopia: 0 a +22D (incrementos de 0,12D/0,25D)
Miopia: 0 a -25D (incrementos de 0,12D/0,25D)
Astigmatismo: 0 a + 10D (incrementos de 0,12D/0,25D)
Ângulo axial: 0 a 180o (incrementos de 1o/5o)
φ 2,0 mm
Sistema de fog automático
Raio da curvatura da córnea: 5,00 a 10,00 mm (incrementos de 0,1
mm)
Força de refração da córnea: 67,50 a 33,75D (incrementos de
0,12D/0,25D)
Índice de refração da córnea = 1.3375
Força astigmática da córnea: 0 a + 10D
Ângulo axial astigmático da córnea: 0 a 180o (incrementos de 1o/5o)

Outras Especificações
Medição da Pressão Ocular
Dimensão
Peso
Alimentação

Diagrama do Sistema

275 mm (largura) x 509 mm (profundidade) x 432-464 mm (altura)
19,9 kg
100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 60 VA/100 VA

- Sujeito a alterações no design e/ou especificações
sem notificação prévia.

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.
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