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CONECTANDO VISÕES 



 

 

  



NOVA CÂMERA RETINAL COMBO TRCNW8F 

Câmera Retinal Midiátrica / Não Midiátrica com Angiografia de 

Fluoresceína 

     
 

A TRC-NW8F oferece uma câmera verdadeiramente versátil, com capacidade para imagens em 

cores Não Midiátrica, sem vermelho e agora Angiografia de Fluoresceína. 

Além disso, também possibilita focalização automática, disparo automático e detecção 

automática de pupila pequena, para tornar o processo de captura da imagem extremamente 

simples e fácil. 

 

Recursos 

� Câmera Retinal Multifuncional 3 em 1 

� Menor Intensidade do flash  

� Fácil de usar 

� Função de disparo contínuo 

� Focalização e disparo automáticos 

� Detecção automática de pupila pequena 

� Correção automática 

 

 



FÁCIL DE USAR 
 
A TRC-NW8F é a nova câmera retinal multifuncional da Topcon, orientada para “operação 
simples”. Com nossa rica experiência na produção de câmeras retinais, conseguimos reunir 
todos os benefícios de nossa câmera não midiátrica nesta nova câmera multifuncional. A 
possibilidade de fotografias RF e FA, com as vantagens adicionais de focalização e disparo 
automáticos, torna a operação desta nova câmera extremamente simples e fácil. 
 
Focalização e Disparo Automáticos 
 

 
 
 

 

 

 

 

Detecção Automática de Pupila Pequena 
Pupilas pequenas são um fenômeno comum e, quando não é possível utilizar gotas midriáticas, 

a opção “Pupila Pequena” (mínimo de φ 3,3 mm) incorporada à TRC-NW8F possibilita que você 

obtenha um disparo. 

 

  φ 3,3 mm Modo de Detecção Automática de Pupila Modo de Detecção Automática de Pupila  
   Pequena - Ângulo de cobertura de 45o Ângulo de cobertura de 45o (zoom  
    digital) 

 

Foco Automático Disparo Automático 

As linhas de divisão 
são 
automaticamente 
combinadas 

Assim que os pontos 
de alinhamento são 
feitos manualmente 
entre os parênteses, 
ele tira uma 
fotografia da 
imagem. 
 
* Somente para 
fotografia não 
midiátrica. 
 



FUNÇÃO FA         
 
A angiografia de fluoresceína com a TRC-NW8F possibilita sessões fotográficas muito mais fáceis. 

Com os níveis mais baixos de flash utilizados, os pacientes sentirão a experiência como mais 

confortável. Consequentemente, os operadores poderão se concentrar em obter as imagens de 

que necessitam. Além disso, as funções de operação de um toque e “auto aperfeiçoamento” 

também ajudam a tornar esta câmera uma das melhores do mercado. 

 

 

Flash de Baixa Intensidade 
A Topcon sempre se esforçou por manter 
níveis de flash os mais baixos possíveis, ao 
mesmo tempo em que assegura que a boa 
exposição das imagens seja atingida. 
Para a fotografia FA, esta é realizada com a 
metade da intensidade do flash, em 
comparação com nossas unidades 
convencionais. 

Operação de Um Toque 
As fotografias FA e Não Midriática são 
facilmente alternadas, simplesmente 
pressionando-se o interruptor de modo no 
painel de controle. 

 
 

Imagens de Alto Contraste Sempre 
Disponíveis 
Imagens de Alto Contraste estão sempre 
disponíveis de modo fácil, por meio da 
função do sofisticado software incorporado, 
tal como “aperfeiçoamento automático), 
que corrige automaticamente o contraste 
preto e branco, ajudando o diagnóstico 
diário das imagens da retina. 
 

 

 
Imagem original                Imagem aperfeiçoada 

* Incorporado no Software IMAGEnetTM/Captura EZ Opcional para TRC-NW8F 

  



IMAGEM DE ALTA QUALIDADE 
 
A Qualidade da Imagem é crucial, bem como a durabilidade 
Com estes importantes requisitos, a Topcon não hesita em decidir sobre qual fabricante escolher 
para ser seu fornecedor de câmera digital. A Nikon provavelmente possui a mais elevada 
reputação no que se refere a câmeras SLR digitais e é utilizada pelos principais órgãos da 
imprensa mundial por razões muito boas. Portanto, você não precisa se preocupar, pois sua 
nova TRC-NW8F jamais será comprometida pela SLT digital em termos de qualidade das imagens 
ou durabilidade. 

 
 Olho saudável Retinopatia Diabética Glaucoma 
 

Fotografia Estéreo 
Atualmente, há uma crescente necessidade da 
visualização de imagens estéreo e com a câmera 
TRC-NW8F isto se tornou muito simples, devido 
à inclusão de um botão estéreo. Uma vez 
pressionado, a câmera controla a fixação para 
possibilitar que duas imagens consecutivas 
sejam capturadas, com apenas a quantidade 
certa de desvio. Estes pares estéreos podem, 
então, ser facilmente visualizados no software 
IMAGENetTM da Topcon, possibilitando 
diagnósticos mais fáceis. 

 

Fotografia Óptica Real Sem Vermelho 
A Topcon desenvolveu um recurso inovador em sua TRC-NW8F: a capacidade de obtenção de 

imagem óptica real sem vermelho, com um filtro sem vermelho real. Este recurso possibilita a 

aquisição de uma imagem sem vermelho de alta resolução, mais clara do que as imagens 

digitalmente corrigidas dos sistemas de imagem em cores. Como mostrado na figura, as 

capacidades de imagem em cores e sem vermelho são selecionáveis retirando-se o filtro RF. 

 
 Retire/coloque o filtro RF Retire: imagem sem vermelho Coloque: imagem em cores 
  (em preto  e branco) tirada na 
  TRC-NW8F 

  



SISTEMA DE IMAGEM 
 

IMAGENetTMR4 
O IMAGENetTMR4 inovador e o sistema de 
gerenciamento abrangente do banco de 
dados do paciente incorporam 
visualização eficiente dos dados, 
armazenamento, análise e soluções 
flexíveis de rede. Com suas utilidades 
únicas, tais como Mosaico Automático, 
funcionalidade estéreo, consulta de 
paciente, o software do IMAGEnetTM R4 
agiliza a análise do exame e melhora a 
comunicação com o paciente. 

 
 

Captura EZ para TRC-NW8F 
O software de Captura EZ simples e de fácil uso para a TRC-NW8F possibilita que você transfira 

e salve imagens da retina com manuseio intuitivo. Timer, detecção de olho D/E, ângulo e 

paciente também serão transferidos com as imagens. 

 

 

Software Opcional de Mosaico Automático 
Uma visão panorâmica da retina é 
ininterruptamente montada por meio do 
software de mosaico automático. Usando um 
algoritmo especial para detectar as bordas dos 
vasos, campos aleatórios são 
automaticamente arranjados em suas posições 
corretas, sem a intervenção do usuário. 

 
 

 

  



Especificações 

Ângulo de cobertura 45o 

Distância de trabalho 40,7 mm 

Diâmetro da pupila para 
fotografia 

4,0 mm ou mais 
3,3 mm ou mais quando o diafragma de pupila pequena é 
utilizado. 

Tipo de fotografia Fotografia em cores, fotografia sem vermelho e fotografia 
FA. 

Série de correção de dioptria 
do paciente 

Sem lente de correção: -13D a +12D (quando são utilizadas 
linhas de divisão). 
Com lentes de correção negativas: -12D a -33D. 
Com lentes de correção positivas: +9D a +40D. 

Função auxiliar para 
fotografia 

Função de focalização automática 
(utilizada somente na série de trabalho de linha de divisão. 
A função pode ser ligada/desligada). 

Alvo de fixação Pode ser selecionado o alvo de fixação interno/externo. 
Alvo de fixação interno. 
Centro / Periferia 
Detecção automática do olho Direito / Esquerdo 
Função opcional de pré-ajuste da posição 

Movimento da base Para trás/para frente: 46 mm; para direita/para a 
esquerda: 100 mm; para cima/para baixo: 30 mm 

Movimento do apoio de 
queixo 

67 mm 

Fonte de energia Frequência: 50 / 60 Hz – Voltagem: AC 110, 120, 230, 240 
V (selecionável) 

Peso 23,5 kg 

Dimensões 274 mm (largura) x 508 mm (profundidade) x 536-566 mm 
(altura) 

Consumo de energia 400 VA (máximo), 100 VA (normal) 

 

Acessório Opcional 

 

Alvo de fixação interna 

  



 

 

- PC e câmera vendidos 
separadamente, 
- 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. 
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