
 
  



Excelentes imagens estéreo e de cor corrigida, iluminação brilhante e 
eficiências operacionais superiores para as sofisticadas cirurgias 
atuais. 

OMS – 800 

 
O novo Microscópio Cirúrgico Topcon Modelo 800 é uma 
escolha ideal para todos os tipos de cirurgias 
oftalmológicas incluindo cirurgias de catarata e vítreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A série OMS-800 oferece inigualável qualidade ótica para os procedimentos 
oftalmológicos atuais 
O excelente sistema ótico proporciona uma imagem sem aberrações, de aparência 
natural e clara para o cirurgião. As lentes objetivo e oculares binoculares apresentam 
um revestimento ‘antimancha' recém desenvolvido nas lentes que ajuda a manter um 
desempenho ótico ideal, mesmo depois de anos de uso. Desenvolvido conforme o 
princípio de Topcon "usuário primeiro", este benefício foi planejado para proporcionar 
imagens de alta qualidade durante a vida do produto. Os ótimos sistemas de iluminação 
e de observação de Topcon satisfazem os requisitos de múltiplas disciplinas de 
oftalmologia. 
Para cirurgia de catarata, a combinação do ângulo de iluminação apropriado e a 
excelente profundidade de foco dão ao cirurgião uma imagem estereoscópica mais 
detalhada, reflexo vermelho brilhante e melhor distinção cortical/nuclear. 
Para cirurgia vítrea, TOPCON introduz o revolucionário sistema chamado "OFFISS 
(Optical Fiber Free Intravitreal Surgery System = Sistema de Cirurgia Intra-Vítrea Sem 
Fibra Ótica)", que realça substancialmente a eficiência deste difícil procedimento. 
O OMS-800 é verdadeiramente o melhor microscópio para oftalmologia, uma vez que 
incorpora os requisitos básicos de performance com melhoras aperfeiçoadas para todos 
os tipos de cirurgia. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§  Posição confortável para cirurgia 
A cabeça ótica ergonomicamente projetada com 
Divisor Ótico embutido permite que o cirurgião 
mantenha uma postura confortável durante a cirurgia. 
Um componente essencial para este conforto são os 
tubos binoculares de ângulo variável que permitem 
configurar um ângulo pessoal de visão de 45 a 90 
graus. Esta flexibilidade garante uma posição cirúrgica 
confortável mesmo usando o OFFISS. 
 

§  O pedal multi-função realça as efic. cirúrgicas 
O pedal multi-função permite que o cirurgião controle 
quase todas as funções do OMS-800 sem ter de retirar 
suas mãos do campo cirúrgico. Sem qualquer 
movimento das mãos, o cirurgião pode alterar a 
intensidade da iluminação, aumento do zoom, foco, 
seleção de ângulo de iluminação e posicionamento X-Y.  
Em microscópios convencionais, muitas destas funções 
têm de ser feitas por um auxiliar. A disposição dos 
controles do pedal é convenientemente arranjado nas 
posições mais populares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§  Design que economiza espaço proporciona 
ampla área de trabalho 
A base estável e compacta e longo braço suporte 
do OMS-800 proporciona uma área de trabalho 
confortável tanto para o cirurgião quanto o 
ajudante. 

§  Troca fácil de lâmpada de iluminação 
A alavanca de seleção permite que a lâmpada 
sobressalente seja colocada imediatamente na 
posição caso a lâmpada principal falhar. Além 
disso, uma lâmpada de advertência indica quando 
a lâmpada sobressalente queimar. Isto permite 
que o sistema de iluminação seja checado 
facilmente antes de iniciar a cirurgia. Este design 
elaborado, à prova de falhas, garante uma 
condição mais segura na sala de operações. 

 
*A foto acima é o OMS-800 com oftalmo-microscópio indireto binocular SDI II. 



 
Sistema de Cirurgia Intra 

Vítrea sem Fibra Ótica 

 
 
 

OMS 800 OFFISS 
 

OFFISS abre novas possibilidades para a 
cirurgia intravítrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A revolucionária abordagem de Topcon da Iluminação Sem Fibra Ótica 
TOPCON desenvolveu um novíssimo sistema de observação para procedimentos de vitrectomia que não 
requerem o uso de iluminação por fibra ótica. Este novo conceito para cirurgia vítrea é chamado de "OFFISS" 
que significa "Optical Fiber Free Intravitreal Cirurgia System = Sistema de Cirurgia Intra-Vítrea sem Fibra 
Ótica". Eliminando a necessidade de iluminação por fibra ótica, o cirurgião é agora capaz de usar ambas as 
mãos para manipular instrumentos cirúrgicos durante vitrectomias. Esta técnica é chamada de Cirurgia 
Bi-Manual e só pode ser efetuada com este novo microscópio. Por primeira vez, o cirurgião é livre para usar 
simultaneamente dois instrumentos tais como tesouras e fórceps, sondas e fórceps intra-oculares, ou dois 
fórceps. * Em alguns casos, pode ser requerida iluminação por fibra ótica. 
 

Cirurgias de vitrectomia são agora mais fáceis, seguras e rápidas. 

§  Campo visual assombrosamente amplo 
Diferente dos métodos convencionais, OFFISS oferece iluminação sobre 
todo o campo cirúrgico, iluminando inclusive a área periférica. Isto 
resulta em cirurgias intra-oculares mais eficientes e seguras. 

§  Visão estereoscópica clara, natural. 
Uma boa visão estereoscópica é observada mesmo em 
pacientes com pequenos diâmetros da pupila, graças ao 
primeiro estéreo-variador em um microscópio cirúrgico no 
mundo. 

§  Fulgor reduzido 
Uma observação de fundo com alto contraste e menor fulgor 
podem ser atingidos com a iluminação por fenda embutida. 

§  Distância de trabalho incrementada 
OFFISS proporciona distância de trabalho excepcional entre as 
lentes sem contato 40D e o olho do paciente. 

§  Qualidade de imagem sem paralelo durante cirurgia simultânea de catarata e vítrea  
Com o avanço ad cirurgia de catarata, incluindo técnicas tais como facoemulsificação, um 
número crescente de cirurgiões de vitrectomia estão realizando cirurgia simultânea de 
catarata e vítrea. Com a adotando de um sistema de iluminação em 3 direções, o OMS-800 
oferece um reflexo vermelho melhorado e um melhor contraste de sombra mesmo em 
situações com baixa iluminação. 

  



 
 
 
 
 

Além dos recursos padrão do OMS-800, o 
Modelo 800 PRO incorpora novíssimas funções 
que melhoram a eficiência operacional. 

 

n Função de Bloqueio Eletromagnético 
O confiável sistema de bloqueio eletromagnético permite 
que o cirurgião desloque rapidamente a cabeça ótica para 
a posição preferida. 

 
n Mecanismo de Focagem com Dois Motores 
Para oferecer maior facilidade operacional ao cirurgião, 
Topcon incorporou um mecanismo de focagem único de 
duas velocidades na cabeça ótica do OMS-800. Durante 
algumas cirurgias, a cabeça ótica pode ter de ser 
balançada fora da posição; isto é, inserção de IOL durante 
cirurgia de catarata. Depois a cabeça ótica é levada de 
volta ao campo cirúrgico usualmente requerendo que o 
microscópio será re-focado. Agora, o cirurgião pode 
facilmente ativar o movimento vertical grosso ou fino 
desde o pedal multi-função para fazer com que o campo 
ótico seja rapidamente re-focalizado. 

 
 
 
 
 
 
 

O Modelo OMS-800 Standard 
incorpora recursos excepcionais de 
performance 

 
*A foto acima mostra o OMS-800 OFFISS 

 

Acessórios Opcionais 
 

n Microscópio auxiliar de ângulo variável 
O microscópio auxiliar oferece visualização de 
imagens mais brilhantes e nítidas. O ângulo dos 
oculares binoculares é ajustado de 45 a 90 graus, 
oferecendo ao cirurgião assistente um ângulo de 
visão confortável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 graus inclinado 45 a 90 graus variável 
 

 
n Lente de 
Transmissão de 
TV  
A lente de 
transmissão de TV 
permitem a adição 
de uma câmara 
CCD que é útil para 
documentação e 
apresentações 
educativas. A lente 
de transmissão 
permite que as 
mais populares 
câmaras CCD de 
1/2 polegada & 1/3 
polegada com 
montagem em C ou 
em baioneta sejam 
conectadas ao 
OMS-800. 
 
n Conexão de Segundo OFFISS  
O Modelo OMS-800 Pro OFFISS é fornecido com uma 
segunda conexão OFFISS. Isto é útil ao fazer 
cirurgias sucessivas ou em casos quando a conexão 
original é danificada. Este acessório é guardado em 
sua própria caixa estéril. 
 



Especificação 
 

 OMS-800 OFFISS OMS-800 PRO OMS-800 Standard 
Tipo Tipo Galileu 
Seleção de Ampliação Zoom contínuo 
Ocular 12.5X 
Lente Objetivo f 200mm 
Indicações de Ampliação 4.2 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11 / 13 / 15 / 17 / 19 / 21 
Ampliação Total 4.2X –21X 
Comprimento 1º Braço 375mm 
Rotação 1º Braço 300° 
Comprimento 1º Braço 990mm 990mm 900mm 
Rotação 1º Braço 300° 
Movimento de Focagem 600mm 
Máxima Carga Braço 6–18kg 6–18kg 9–21kg 
Tensão de alimentação AC100~120/220~240V 50/60Hz 280VA 
Tamanho base 720mm(W)x720mm(D) 

altura 1,840mm 
Peso 249kg 247kg  244kg 
 

OFFISS O - - 
Bloqueio Magnético O O - 
 
Dimensão 
 
 

Fotos cortesia def: 
Professor Masayuki Horiguchi, 
MD: Ophthalmology Department 
Fujita Health University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Sujeito a alterações no projeto e/ou especificações sem aviso antecipado. 

IMPORTANTE 
Para obter os melhores resultados com este instrumento, favor assegurar-se de revisar 
todas as instruções antes da operação. 


