
Microscópio Especular 
SP-1P 

     
 

 

 

  

Fotografia 
Panorâmica 
de Ângulo 
Amplo 



 

  

Funcionalidade e  
estética combinadas: 
SP-1P 



Microscópio Especular  

 
 
 
 
 

 

A FUTURA GERAÇÃO EM MICROSCOPIA 
ESPECULAR 
A microscopia especular da Topcon: o SP-1P apresenta 
um design ergonômico moderno e recursos inovadores 
que simplificam seu uso e aumentam sua eficiência. O 
monitor de painel de toque amplo, giratório, de 10,4 
polegadas, elimina a necessidade de uma alavanca de 
controle e pode ser girado a vários ângulos, para melhor 
interação com o paciente. Por meio do simples toque no 
centro da pupila do paciente exibida no monitor, o SP-1P 
centraliza, focaliza e adquire automaticamente a imagem 
das células endoteliais. Toda a operação demora poucos 
segundos e é rápida e uniforme, requerendo treinamento 
mínimo. Os recursos de economia de espaço, 
combinados com a facilidade de uso, tornam o SP-1P o 
instrumento da nova geração de cuidado dos olhos. 
 

RECURSOS 
» Modo amplo de fotografia “panorâmica” 

• Aumento substancial do tamanho da área analisada 
 
» Dois modos específicos de fotografia 

• Curso de Sequência e Curso de Estilo Livre 
 
» Medição e análise automática rápida 

• Aquisição instantânea do resultado da análise 
• Operação intuitiva 
 
» Tela fácil de ler e software de análise abrangente 

• Valores de referência frequente são mostrados na parte 
superior 
• Um histrograma pleomórfico pode ser exibido em cores. 
 
» Design compacto e elegante 

• Monitor de painel de toque giratório de 10,4” 
 
 

 
 

  



 

Aumento substancial 
da área analisada 

FUNÇÃO DE FOTOGRAFIA PANORÂMICA 
 
A função “Panorama” tira três imagens de três áreas 
diferentes – central, nasal e temporal –, combinando-os 
automaticamente e criando uma área maior para a 
observação e análise das células endoteliais.* Em 
comparação com a análise convencional, esta área 
maior das células possibilita uma avaliação mais rápida 
e completa da condição do endotélio do paciente. A 
função “Panorama” é especialmente útil quando as 
células do paciente estão reduzidas e o número 
disponível de células é limitado. O aumento das células 
analisadas melhora a confiabilidade no resultado do 
exame. 

ÁREA ANALISADA 
CONVENCIONAL               PANORAMA 

 
 

Ex.: N40                 Ex.: N100 
 

* A análise das imagens combinadas é disponibilizada após 
fotografar no mínimo 2 áreas (centro e nasal / temporal adjacente). 

 
 

  



OPERAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL 

O SP-1P oferece dois modos selecionáveis de fotografia. 
O examinador pode selecionar entre o modo de sequência e o modo de estilo livre. 

DOIS MODOS DE FOTOGRAFIA SELECIONÁVEIS 
 
» Curso de sequência 
O examinador pode inserir as informações do paciente antes de fotografar e, então, fotografar e realizar a 
análise das diferentes áreas da córnea. Isto garante que todas as informações necessárias do paciente sejam 
salvas. 
 

 

 
 
 
FOTO CENTRAL 
Toque no centro da 
pupila 
 
PANORAMA 
Posições Center/ Nasal/ 
Temporal podem ser 
fotografadas e 
integradas 
 
FOTO PERIFÉRICA 
Área periférica da 
fotografia 

 
» Curso de estilo livre 
Imediatamente após ligar o dispositivo, 
é possível que o examinador tire fotos. 
Mesmo durante o exame, o examinador 
pode mudar ou adicionar a área a ser 
fotografada, o que permite uma análise 
mais rápida e flexível. 

 

 
LIGADO                                                   INICIAR FOTOGRAFIA 

 
MEDIÇÃO E ANÁLISE AUTOMÁTICA E 
RAPIDA 
 
O SP-1P fotografa e exibe os dados analisados 
com um simples toque na tela. Todas as funções, 
alinhamento, fotografia e análise são realizados de 
modo rápido e automático. 

Velocidade 
e Facilidade 

 

Todas as operações 
podem ser feitas por 
meio do monitor do 
painel de toque, 
seguindo as instruções 

Selecione o olho e 
a localização a ser 
fotografada 

Registro do paciente 



 

OUTROS RECURSOS 

LAYOUT FACIL DA TELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO RÁPIDO 
Exemplo de layout de relatório 1 
Depois de fotografar, o relatório abaixo será transferido para os arquivos de imagens ou pode ser impresso 
a partir de uma impressora externa. 

 

 

 

Tela de Fotografia Exibição do resultado analisado 

ID/No do paciente ID do Examinador Configuração 

Voltar Parada de 

emergência 

Posição da 
fotografia/exibição 

do número de 
fotografia 

Fotografar 

novamente 

Imprimir Edição 

manual 

Próxima 

Baixar 
apoio 

de 
queix Para frente/para 

trás 

Imprimir Sobreposição 

Simples Panorama 



OUTROS RECURSOS 

SOFTWARE DE ANÁLISE ABRANGENTE 
 
Todos os valores relevantes, tais como espessura da córnea (CCT), densidade da célula (CD), coeficiente de 

variação (CV) e porcentagem da hexagonalidade celular (HEX) são exibidos em fonte de tamanh grande, na 

parte superior da tela de medição. Por meio do toque no botão de sobreposição, o gráfico da análise pode 

ser alterado para um histograma pelomórfico ou polimegético. 

 

 

 

Exemplo de layout de relatório 2 
Imprime diretamente do dispositivo 

 

 

 

 

Simples Panorama 

Pleomorfismo Polimegetismo 

Simples Panorama 



 

DESIGN COMPACTO E ELEGANTE 
 
O microscópio especular SP-1P da Topcon oferece conforto para o paciente, facilidade de usar e aumento da 

velocidade de operação. O SP-1P continua a tendência de outros instrumentos automatizados da Topcon, 

tais como o KR-1 e o CT-1/CT-1P, de design de fácil acesso para o usuário que beneficia o paciente e os 

examinadores. 

 

Economia de espaço 

* Colocado em fila enconstado na parede. 

__________________ parede ___________________ 

 

  



Especificações 
 
Fotografia do endotélio da córnea 

Ampliação da fotografia 25,4 x (no painel de controle) 
Limite de fotografia 0,25 x 0,55 mm 
Potência de resolução Mais de 125 linhas/mm 
Alvo de fixação Central e periférico 

 
Medição da espessura da córnea 

Limites de medição 0,400 a 0,750 mm 
Unidade de exibição: exibição em incrementos de 
0,01 mm 

 
Outras especificações 

Dimensões 286 – 468 mm x 445 – 592 mm x 486 – 681 mm 
Peso 17 kg 
Alimentação Voltagem 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz 
 Entrada de energia 70 – 120 VA 

 

* A espessura da córnea é medida somente ao tirar uma fotografia utilizando o alvo de fixação central. 

 

Diagrama do sistema 
 

 

 

 

 

* Sujeito a alterações sem notificação prévia 

 

Microscópio 
especular 

Servidor 

- Sistema Oftálmico 
de Dados 
 
 
- Outro sistema de 
arquivo 



 

 

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. 

 

 

 

REPRESENTANTE: 

HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

SÃO PAULO   SP 

TEL (11)  3283.5699 

E-MAIL: HOUSEOFVISION@HV2002.COM.BR 


