
EΞΕΛΙΣΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

TΕΛΕΙΑ Δ ΙΑΘΛΑΣΗ ΣΕ 3 '  ΜΟΝΟ
ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 

ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

Η ακριβής μέτρηση της διάθλασης απαιτεί πολύ χρόνο.  

Έως τώρα, ο μόνος τρόπος να επιταχυνθεί η παραδοσιακή 

διαδικασία της διάθλασης (εύρεσης σφαιρώματος, 

κύλινδρου και άξονα) ήταν η παράλειψη σημαντικών 

βημάτων, κάτι που οδηγεί σε αποκλίσεις και σε μία εκτίμηση 

της συνταγής.

Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

Ο μοναδικός οπτικός μηχανισμός του Vision-R 700 

(εφεύρεση της Essilor) προσφέρει μια ιδιαίτερα ομαλή 

διαδικασία διάθλασης. Η καινοτόμα αυτή τεχνολογία, 

χρησιμοποιεί αλγόριθμους πολλαπλών βημάτων και 

επιτυγχάνει μια ακριβή διάθλαση των 0.25D σε πολύ λίγο 

χρόνο. Επιπλέον, το Vision-R 700 επικοινωνεί εύκολα με τα 

συστήματα διαχείρισης ασθενών προσφέροντας μία ομαλή 

ροή εργασίας.



DIGITAL INIFINITE REFRACTIONTM: 

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Παραδοσιακά οι εξεταστές καταλήγουν στην 

τελική συνταγή υπολογίζοντας ξεχωριστά 

το σφαίρωμα, τον κύλινδρο και τον άξονα 

του, παρόλο που και οι τρεις παράμετροι 

είναι αλληλένδετες. Αυτό απαιτεί τον 

επανυπολογισμό των δυνάμεων και την 

επανάληψη της διαδικασίας για να βρεθεί ένα 

αξιόπιστο αποτέλεσμα. Ο εξεταστής πρέπει στο 

τέλος να προσαρμόσει εκ νέου το σφαίρωμα για 

να υπολογιστεί η τελική συνταγή.

H ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 
ΑΠΑΙΤΕΙ  4 ΒΗΜΑΤΑ

Χάρη στον πρωτοποριακό οπτικό μηχανισμό  

η  διαδικασία  Digital Infinite RefractionTM 

προσαρμόζει αυτόματα & ταυτόχρονα  

οποιαδήποτε αλλαγή ανάμεσα στο σφαίρωμα, 

τον κύλινδρο και τον άξονα. Έτσι καταλήγει 

άμεσα στο τελικό αποτέλεσμα διευκολύνοντας 

και τον εξεταστή και τον ασθενή. Η συνεχής 

αυτόματη προσαρμογή όλων των παραμέτρων 

της συνταγής διευκολύνει τον ασθενή να δίνει 

πιο στοχευμένες απαντήσεις, ώστε  ο  εξεταστής 

να έχει όλη την  πληροφορία που χρειάζεται για 

να καταλήξει στην σωστή συνταγή.

DIGITAL INFINITE REFRACTIONTM 
ΣΕ 2 ΜΟΝΟ ΒΗΜΑΤΑ
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Προσδιορισμός δύναμης σφαιρώματος

Προσδιορισμός άξονα κυλίνδρου

Προσδιορισμός δύναμης κυλίνδρου

Προσαρμογή σφαιρικού ισοδύναμου
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ΕΝΑΣ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Η λειτουργία του Vision-RTM 700 ενσωματώνει 
ένα πρωτοποριακό οπτικό μηχανισμό (πατέντα 
της Essi lor) ,  όπου ένας υγρός φακός έχει  την 
δυνατότητα να μεταβάλλει την δύναμή του σε 
πάρα πολύ μικρά βήματα.  
Κάθε αλλαγή γίνεται  ιδιαίτερα ομαλά.
Ο υγρός φακός ελέγχεται  από ηλεκτρονικούς 
μικροκινητήρες προσφέροντας:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL INFINITE REFRACTIONTM

 ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΟΡΑΣΗΣ

 ΟΜΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  

   ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ



ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ   
ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
 

Με την έως τώρα τεχνολογία οι ειδικοί στην οφθαλμική υγεία 

θεωρούσαν ότι η αύξηση της ταχύτητας στην διάθλαση οδηγεί 

σε μείωση της ακρίβειας. Το Vision-RTM 700 καταργεί αυτόν 

το συμβιβασμό.

Με την  τεχνολογία Digital Infinite RefractionTM το Vision-RTM 700 

παρέχει μια γρήγορη διάθλαση σε μόλις τρία λεπτά εξασφα-

λίζοντας παράλληλα την ακρίβεια της συνταγής.  

Ειδικά Smart προγράμματα και αλγόριθμοι μεταβάλλουν διαρκώς 

την δύναμη του υγρού φακού με μικρότερα και μεγαλύτερα 

διοπτρικά βήματα ελέγχοντας όλη την διαδικασία.

Με ποιό τρόπο το φορόπτερο  Vision-RTM 700 επαναπροσδιορίζει 

την διάθλαση;

SMART ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ενσωματώνοντας  την τεχνολογία  

Digital Infinite RefractionTM, επιταχύνουν τη διαδικασία και βοηθούν 

στην εξαγωγή της καλύτερης συνταγής για τον ασθενή.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ SPH & CYL

Χάρη στην νέα τεχνολογία σχεδιάστηκε μια νέα άμεση και γρήγορη 

μέθοδος  διάθλασης:  Digital Infinite RefractionTM. Με κάθε αλλαγή, 

αντισταθμίζεται  άμεσα  το σφαίρωμα, ο κύλινδρος και ο άξονας και 

εξασφαλίζεται η ακρίβεια.

Δεν χρειάζεται πλέον, σε κάθε τροποποίηση κυλίνδρου να υπολογίζεται 

η αλλαγή στο σφαίρωμα.

ΟΜΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

Ομαλές και στιγμιαίες μεταβολές της διοπτρικής δύναμης εξαλείφουν 

ανεπιθύμητα ερεθίσματα και ελέγχουν την προσαρμογή.

ΜΕΤΡΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ VERTEX

Η απόσταση Vertex μετράται με ακρίβεια χιλιοστού και ελέγχεται από 

απόσταση μέσω εσωτερικών καμερών. Σε συνδυασμό με την αυτόματη 

αντιστάθμιση η ακρίβεια ελέγχεται μέχρι το τέλος.

Γ ΙΑ  ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 



To Vision-RTM 700 σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει μεγάλη Ευκολία στην Χρήση και 

Εξαιρετική Αποδοτικότητα. Η διαδικασία σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καθοδηγεί τον εξεταστή σε όλη 

τη διάρκεια της εξέτασης. Ο εξεταστής απλά καταγράφει τις απαντήσεις, ενώ το φορόπτερο αλλάζει 

τις διοπτρικές δυνάμεις και προχωρά στα απαραίτητα τεστ μέχρι την εξαγωγή της τελικής συνταγής.

Πως εξασφαλίζει την ευκολία στην χρήση και την ακρίβεια των μετρήσεων ;

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Το φορόπτερο προτείνει το ιδανικό Smart Program που ταιριάζει 

στις ανάγκες κάθε ασθενούς μόλις εισαχθούν τα στοιχεία του.

 

SMART TEST ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

To Vision-RTM 700 λειτουργεί με αυτόματα Smart Tests που 

υποβοηθούν τον εξεταστή όταν πραγματοποιεί την διάθλαση, 

κάνοντας το εξαιρετικά φιλικό στην χρήση. Ειδικοί αλγόριθμοι 

καθορίζουν την πορεία των τεστ και  υπολογίζουν την κατάλληλη 

διοπτρική δύναμη με βάση τις απαντήσεις του ασθενούς.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ασφαλής και καθοδηγούμενη διαδικασία από την αρχή μέχρι το 

τέλος της διάθλασης, εξασφαλίζει ακριβές αποτέλεσμα ακόμα και 

όταν πραγματοποιείται από ένα λιγότερο έμπειρο χειριστή. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Εάν χρειαστεί, ο εξεταστής μπορεί να έχει πρόσβαση στην 

«λειτουργία βοήθειας» και να λάβει πληροφορίες και οδηγίες για 

την εκτέλεση του επιλεγμένου τεστ.

Σημείωση:  To Vision-RTM 700  μπορεί να λειτουργήσει όπως και ένα συμβατικό ηλεκτρονικό φορόπτερο     
                         προσφέροντας πλήρη ελευθερία του εξεταστή στην επιλογή των τεστ.

"Smart Programs"

"Smart Tests"

ΕΥΚΟΛΟΣ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ένδειξη προόδου τεστ

Προτίμηση για την 
«άνω» εικόνα (ΔΟ)

«Το ίδιο» ή  
«δεν γνωρίζω»

Προτίμηση για την 
«κάτω» εικόνα (ΑΟ)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ «SMART TEST» (Δ ΙΟΦΘΑΛΜΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ)



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
Το Vision-RTM 700 παρέχει την δυνατότητα 
πλήρης εξατομίκευσης, Ο εξεταστής 
μπορεί να προγραμματίσει τα δικά του 
τεστ, να διαλέξει ποια οπτότυπα θα 
χρησιμοποιήσει και να ταιριάξει πλήρως το 
φορόπτερο στη δική του ροή εργασίας.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Παροχή βοήθειας σε πραγματικό χρόνο 
σε θέματα εκπαίδευσης, αντιμετώπισης 
προβλημάτων και αναβαθμίσεων.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το Vision-RTM 700 ταιριάζει απόλυτα 
στο χώρο εξέτασης σας. Η σύνδεση 
και μεταφορά δεδομένων από πολλές 
διαφορετικές συσκευές γίνεται με μεγάλη 
ευκολία. Η δυνατότητα μεταφοράς 
δεδομένων από και προς το φορόπτερο 
βελτιστοποιεί την καθημερινή εργασία του 
εξεταστή.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
Η δυνατότητα αναβάθμισεων του 
λογισμικού του VISION-R TM 700 
εξασφαλίζει ότι το φορόπτερο 
θα παραμείνει  και μελλοντικά 
πρωτοποριακό.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
Με την επιλογή εξέτασης της κοντινής 
όρασης αλλάζει αυτόματα η διακορική 
απόσταση, γίνεται σύγκλιση και 
ενεργοποιείται ο  LED φωτισμός. 

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
Οθόνη αφής 10.4 inch,  υψηλής 
ευκρίνειας με εργονομικό σχεδιασμό.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ 

ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

TΟΥ VISION-RTM 700

ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡ ΙΑ  ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ  ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ

To Vision-RTM 700 παρέχει μια εξαιρετική εμπειρία στον 

ασθενή σε όλη την διάρκεια της διάθλασης και μειώνει την 

αίσθηση ανασφάλειας για τις απαντήσεις του. Όλη η διαδικασία 

μένει αξέχαστη στον ασθενή λόγω των παρακάτω μοναδικών 

χαρακτηριστικών:

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΦΑΚΩΝ

Ο μοντέρνος σχεδιασμός επιβεβαιώνει την πρωτοποριακή 

τεχνολογία. Το μικρό και συμπαγές μέγεθος το κάνουν εύκολο στον 

χειρισμό. Η αθόρυβη λειτουργία  βοηθά στο να μην αποσπάται η 

προσοχή του ασθενούς.

ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΟΡΑΣΗΣ

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φορόπτερα δεν υπάρχει υπέρθεση 

φακών. Έτσι επιτυγχάνεται ένα ευρύτερο, πιο φυσικό και πιο άνετο 

πεδίο όρασης χωρίς την αίσθηση “σωληνοειδούς” όρασης.  

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οταν ο ασθενής αναφέρει πως «δεν βλέπει διαφορά» ή πως «δεν 

γνωρίζει ποια επιλογή είναι καλύτερη», τα Smart Tests το 

καταχωρούν ως έγκυρη απάντηση για να προτείνουν το επόμενο 

test. Ο ασθενής δεν χρειάζεται “να υποθέτει” την σωστή απάντηση 

και αυξάνεται η εμπιστοσύνη του στο τελικό αποτέλεσμα.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Αμεση προβολή και σύγκριση διαφορετικών πιθανών 

αποτελεσμάτων, απλά με το πάτημα ενός πλήκτρου. Ο ασθενής 

αντιλαμβάνεται αμέσως πως θα βλέπει με την νέα του συνταγή. 

ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η συντομότερη διαδικασία απαιτεί λιγότερες ερωτήσεις και 

απαντήσεις από τον ασθενή συμβάλλοντας στην εξάλειψη της 

οπτικής κόπωσης κατά την εξέταση.
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Διακορική Απόσταση

Διόφθαλμη και μονόφθαλμη ρύθμιση

Σύγκλιση 

Απόσταση Vertex

Σφαίρωμα

Κύλινδρος

Άξονας

Πρίσματα

Occluders

Στενοπικοί

Φακοί Σκιασκοπίας

Φακοί Θόλωσης

Σταυροκύλινδροι Jackson

Σταυροκύλινδροι Σταθεροί

Πρίσματα

Maddox rods

Κόκκινο/Πράσινο Φίλτρο

Πολωτικό Φίλτρο

Κεφαλή Φοροπτέρου

 
Κονσόλα (πληκτρολόγιο + οθόνη)  

 
 
Τροφοδοτικό

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΟΠΤΕΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

49.0 έως 80.0 χιλ. για μακρυά σε βήματα 0.50 χιλ. 
55.0 έως 83.0 χιλ για κοντά σε βήματα 0.50 χιλ.

Αυτόματη, υπολογισμένη από την απόσταση του κοντινού test  
και τη διακορική απόσταση του εξεταζόμενου

Από 4.0 έως 30.0 χιλ. σε βήματα 0.1 χιλ. μέτρηση μονόφθαλμα μέσω καμερών

Από -20.00D έως +20.00D

Έως 8.00D με συνδυασμό φακών. 
- Σε «standard» mode ανά 0.25D με ρυθμιζόμενα βήματα               
- Σε «intelligent» mode πολλαπλά μικρότερα και μεγαλύτερα βήματα  με στρογγυλοποίηση σε 0.25D 

0° έως 180° ανά  1° με ρυθμιζόμενα βήματα

0 έως  20 Δ ανά  0.1 Δ με ρυθμιζόμενα βήματα 

Ναι

Ναι

+1.50D, +2.00D  (ελεγχόμενοι από τον οπτικό μηχανισμό)

+1.50D, +2.00D (ελεγχόμενοι από τον οπτικό μηχανισμό)

± 0.25D, ± 0.5D (ελεγχόμενοι από τον οπτικό μηχανισμό)

± 0.50D (ελεγχόμενοι από τον οπτικό μηχανισμό)

3 Δ Βάση Άνω / 3 Δ Βάση Κάτω, 6 Δ Βάση Άνω, 10 Δ Βάση Έσω        
(τροφοδοσία από διάφορα πρίσματα / διασπορόμετρα)

Κόκκινο, Οριζόντια & Κάθετα

Κόκκινο στον ΔΟ, Πράσινο στον ΑΟ

Γραμμικό & Κυκλικό

Μήκος: 29.6εκ. στο άνω τμήμα – 21.9εκ. στο κάτω / Ύψος: 22.2εκ 
Πλάτος : 8.4εκ. στο άνω τμήμα – 6.5εκ. στο κάτω
Βάρος : 3.5 κιλά
 
Πληκτρολόγιο 28 x 22 εκ.  
Οθόνη αφής : 10.4" 
Βάρος : 3.0 κιλά
 
Μήκος: 16.3 εκ. 
Πλάτος: 19.3 εκ. 
Βάθος: 5.8 εκ. 
Βάρος: 1.0 κιλό
 

Conformity marking  
As improvements are made, these specifications are not contractually binding and may be modified without prior notice. 

Vision-R TM 700 is a trademark of Essilor International.

Σ. Α. ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ
Αντιγόνης 84, 104 42 Αθήνα, 
Τηλ.Κέντρο: 210 51 90 000, fax: 210 51 90 090 
E-mail: info@bairamoglou.gr, www.bairamoglou.gr
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