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Quando um OCT coloca a experiência do utilizador em 
primeiro lugar, torna-se simples de aprender e fácil de 
usar. Os sistemas iseries são ideais para profissionais de 
saúde ocular (PSO) que precisam de tecnologia OCT 
avançada. O seu software de gestão é muito intuitivo, 
com gráficos úteis e avisos oportunos que o orientam 
durante um exame. A maioria dos utilizadores está 
adaptada num dia.

Melhorar o desempenho  
do OCT com facilidade

Outro segredo para a simplicidade da iSeries é a sua abrangência, a capacidade de um 
OCT fornecer todo o espectro de aplicações da córnea à retina. Com tudo isto chegará a 
uma combinação incomparável de facilidade e utilidade clínica que torna o iSeries o melhor 
OCT que significa saúde ocular ideal para seus pacientes. Os sistemas iSeries são completos 
e oferecem muitos recursos exclusivos da Optovue, como análise do complexo de células 
ganglionares (GCC) com métricas de volume de perda focal (FLV%) e volume de perda global 
(GLV%), o módulo iWellnessExam® e Cornea Advance, que inclui Mapeamento de Vault para 
adaptação de lentes especiais.

Cortesia de Adil El Maftouhi, OD (Centre Rabelais, Lyon, França) 
 e Dr Anagnostaki Katerina, Rafina, Grécia.
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A gama completa

optovue ivue80
A referência para profissionais 
de oftalmologia que buscam 
desempenho e valor inigualáveis 
de OCT com recursos que 
esperaria custar muito mais.

optovue ifusion80
Combina os recursos avançados 
de OCT do ivue80 com uma 
câmera de fundo de olho icam12 
de alto desempenho que oferece 
imagens excepcionais dos 
segmentos posterior e anterior.

optovue iscan80
O OCT totalmente integrado 
que funciona praticamente por 
si só. O padrão de simplicidade 
nos OCT.

optovue iwellness

Isto ajuda-o a crescer e a 
diferenciar a sua clínica 
de cuidados oculares, ao 
mesmo tempo que lhe 
traz um novo fluxo de 
receitas.
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O OCT que funciona praticamente sozinho 

iscan80 abrangente inclui:

• Exame OCT iWellness

• Mapeamento da retina

• Análises de tendências RFNL e GCC

•  Análises FLV% e GLV% para aumentar a sensibilidade e 
especificidade do GCC 

• Imagiologia 3D da retina de alta densidade

•  Análise 3D da cabeça do nervo óptico em 
profundidade

•  Imagiologia e medição do segmento anterior por 
Cornea Advance

Apresentando 
optovue iscan80® 

Apresentamos a nova geração iScan, onde o exame avançado é efetuado num sistema tão amigo do utilizador que até 
fala com os doentes. Este é o iscan80®, o OCT de alta velocidade a 80kHz  que define o padrão da eficiência - perfeito 
para PSO que procurem um sistema de OCT económico e versátil. É ideal para clínicas com um número reduzido de 
colaboradores, já que o iscan80® proporciona uma aquisição consistente de exames com um mínimo de formação e 
orienta vocalmente os doentes ao longo de todo o exame em qualquer um de 12 idiomas. O novo iscan80® oferece as 
seguintes evoluções : 

 • 80 000 aquisições em modo A por segundo - 3x mais rápido do que o OCT iScan original

 • Aquisição simplificada de exames

 • Novos relatórios e um campo de visão mais amplo

Compacto e portátil, o design simplificado do iscan80®’s integra a interface do operador, o ecrã, a interface do doente e 
a cabeça de digitalização numa única consola que pode ser deslocada de uma estação para outra e montada em cima de 
qualquer mesa. E em seguida vem a parte fácil: ligar à tomada, ligar o aparelho e dar início aos exames.
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Relatório abrangente iscan80

Recursos adicionais

Todos os sistemas iScan80 apresentam o iWellnessExam 
exclusivo da Optovue (consulte a página 13). Para o 
segmento anterior, as licenças também estão disponíveis 
opcionalmente para habilitar o mapeamento epitelial de 
6 mm, bem como o mapeamento de folga para lentes 
esclerais 

(consulte a página 12)

.

VARREDURA DE DISCO ÓPTICO 3D

Pachymetry Map

ÂNGULO DO SEGMENTO  
ANTERIOR COM MEDIÇÃO

3D RETINA VARREDURA RADIAL DE 12MM

Análise detalhada do disco óptico 3D

A análise de GCC ajuda a identificar a perda de células 
ganglionares, que às vezes precede a perda de RNFL. A 
varredura de disco 3D mostra o nervo óptico em corte 
transversal com as espessuras representativas das fatias 
selecionadas.

Análise de retina e imagem 3D

Os recursos de imagem da retina incluem mapeamento 
de retina com comparação normativa e uma varredura 
de retina 3D com apresentação en face, que permite 
a dissecção virtual da retina exibindo três planos de 
referência diferentes: ILM, IPL e RPE.

Profundidade Aprimorada 

A varredura de campo amplo de 12 mm com modo 
de imagem de profundidade aprimorada fornece 
visualizações de alta resolução.
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80 000 aquisições em modo A por segundo  
3x mais rápido do que o OCT iVue original maior eficiência e melhor 
qualidade de imagem

Aquisição de imagens simplificada 
a imagiologia en face em tempo real exibe uma vista da retina com  
12 x 9 mm durante a aquisição, de forma a ajudar o operador a examinar  
a localização pretendida

Novos relatórios e um campo de visão mais amplo
Recursos aprimorados tornam o iVue80 um dos melhores valores em 
tecnologia OCT hoje

Fotografia de alta resolução externa e do fundo do olho  
adicione a iCam12 ao iVue80 para trazer maior compensação ao seu 
investimento

OCT DE ALTA VELOCIDADE DE 80 KHZ+ 
CÂMARA DE FUNDO DO OLHO

Apresentando  
optovue ivue80® 

ifusion80
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• Imagens a 45°, a cores e isentas de vermelhos

•  câmara de 12 megapíxeis para uma saturação de cores de alta 
fidelidade

• A vista multi-consulta oferece uma comparação entre consultas

•  O ecrã a três cores oferece perspetivas variáveis do fundo do olho, 
enquanto que a funcionalidade de relevo cria uma vista tipo 3D para 
novas revelações sobre a saúde da retina

•   Função de sobreposição para sobrepor imagens OCT à fotografia do 
fundo do olho

•  A fotografia externa a cores documenta as condições da superfície 
ocular

ICAM12 CÂMARA DE FUNDO DO OLHO NÃO MIDRIÁTICA

e  
optovue icam12 
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EN FACE EM TEMPO REAL

A exibição en face em tempo real oferece uma vista 
da retina com 12 x 9 mm durante a aquisição do 
exame, de forma a ajudar o operador a examinar a 
localização pretendida.

3D RETINA CUBE

O exame Cube de 7 x 7 mm proporciona 
uma visualização de 201 linhas matriciais 
para permitir a análise em profundidade das 
estruturas da retina. 

LINHA RADIAL

Seis linhas radiais de 12 mm proporcionam vistas 
múltiplas da retina.

MAPEAMENTO DA RETINA

Visualize uma área de retina com 9 x 5 mm em 
comparação com uma base de dados ETDRS de 
referência para identificar rapidamente zonas de 
espessura aumentada ou diminuída

Relatórios de retina  
optovue ivue80®
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3D DISC CUBE

O exame em Cubo de 6 x 6 mm proporciona uma 
visualização de 201 linhas matriciais para permitir 
a análise em profundidade de estruturas do disco 
óptico. 

ANÁLISE DO COMPLEXO DE CÉLULAS 
GANGLIONARES (GCC)

O mapa da espessura do GCC permite a 
identificação e medição da perda de células 
ganglionares no glaucoma e a medição da perda do 
volume focal (Focal Loss Volume, FLV%), exclusiva 
da Optovue, é o melhor preditor de conversão para 
glaucoma.1

ANÁLISE DAS CAMADAS DAS FIBRAS 
NERVOSAS 

O mapa da espessura das fibras nervosas permite 
a visualização e quantificação da diminuição da 
espessura do RNFL no glaucoma.  

RELATÓRIOS COMPLETOS

Os relatórios de exame de GCC e RNFL do iVue80 
incluem relatórios monoculares e relatórios OU, 
análise de alteração para comparação entre 
consultas, análise de tendências para avaliar 
a alteração ao longo do tempo e relatórios 
combinados que exibem os perfis de espessura GCC 
e RNFL para uma análise completa. 

Relatórios de glaucoma
optovue ivue80®

1. Zhang X, Loewen N, Tan O, Greenfield D, Schuman J, Varma R, Huang D. Predicting 
Development of Glaucomatous Visual Field Conversion Using Baseline Fourier-Domain  
Optical Coherence Tomography. Am J Ophthalmol. 2016 Mar; 163:29-3
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PAQUIMETRIA E MAPEAMENTO 
DA ESPESSURA EPITELIAL
(MAPEAMENTO EPITELIAL  
DISPONÍVEL COMO OPÇÃO)

Visualize e quantifique 6 mm de espessura 
do epitélio, estroma e total da córnea 
para identificar áreas de aumento ou 
diminuição da espessura relacionadas 
com doença do olho seco, queratocone ou 
cirurgia refrativa anterior. O relatório de 
análise de alterações comunica alterações 
da espessura entre consultas.

MAPEAMENTO DO VAULT 
(OPÇÃO)

Visualize o reservatório de fluido entre 
o cristalino e a córnea para um encaixe 
preciso da lente escleral.

EXAME DO ÂNGULO

Avalie a estrutura do ângulo com uma 
aquisição rápida e sem contacto e 
quantifique os parâmetros de ângulo 
através de ferramentas de medição fáceis 
de utilizar

Relatórios do segmento  
anterior optovue ivue80®
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O protocolo iwellness é uma ferramenta de avaliação valiosa que pode revelar 
a necessidade de imagens mais extensas. Também agiliza o processo de exame 
confirmando rapidamente a normalidade ou então auxiliando no diagnóstico 
mais eficiente da patologia. Além disso, os programas de bem-estar melhoram o 
envolvimento e a retenção do paciente para diferenciação e crescimento da prática.

iwellness gera um relatório único e abrangente para promover uma melhor saúde geral dos olhos. O relatório 
inclui uma análise estrutural de 12x9mm que optimiza a métrica da espessura da retina e da célula ganglionar. 
espessura até aos arcos superiores/inferiores. As varreduras B de alta resolução permitem uma excelente 
visualização da retina estruturas.

Protocolo optovue iwellness

O OCT WELLNESS BENEFICIA OS DOENTES

O programa OCT Wellness beneficia os doentes ao ajudá-los a envolver-se mais na sua própria saúde ocular. O processo 
de exame é simples e rápido e cada doente recebe informações completas e personalizadas sobre a saúde ocular, na 
forma de um relatório fácil de compreender.

O OCT WELLNESS BENEFICIA OS
PROFISSIONAIS DE SAUDE OCULAR

O OCT Wellness beneficia os PSO ao proporcionar uma 
ferramenta de avaliação valiosa que consegue 
revelar a necessidade de efetuar exames mais 
extensos. Facilita ainda o processo de exame ao 
confirmar rapidamente a normalidade ou ajudando-o 
a diagnosticar patologias de forma mais eficiente. Os 
atuais utilizadores do Optovue Wellness afirmaram 
que o exame OCT  Wellness melhora o envolvimento, 
a lealdade e a retenção dos doentes. Isto ajuda-o a 
crescer e a diferenciar a sua clínica de cuidados 
oculares, ao mesmo tempo que lhe traz um novo fluxo 
de receitas.
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Especificações Técnicas

optovue ivue80 optovue iscan80

Leitor 

Imagem de OCT: 80000 aquisições  
em modo A/segundo • •
Profundidade de resolução  
(nos tecidos): 5.0 μm • •

Resolução transversal: 15 μm (retina) • •
Gama de exames

Profundidade dos exames:  
2 - 2.3mm (retina) • •
Comprimento de onda do feixe  
de varrimento: 840nm (+/-10nm) • •
Imagem OTC do fundo do olho (en face)

FOV 12 mm (H) x 9 mm (V) 12 mm (H) x 9 mm (V)

Diâmetro mínimo da pupila 2,5 mm 2 mm

Imagem externa (IV em tempo real) FOV 13 mm x 9 mm 13mm x 8mm

Dimensões

Dimensões da mesa (cm) (L) 48,51 x (C) 87,38 x (A) 668-871 (L) 50,32 x (C) 40,21 x (A) 45,26

Pesos 19,5 kg

Especificações de rede

Sistema operativo Win 10 - 64 bit Win 10 - 64 bit

Velocidade do processador
3.0 GHz; Intel Quad Core (desktop);  

Core 2 (portátil)
Intel® Celeron (i7-8700T 2.40 GHz)

Largura de banda 1 Gbps ou superior 1Gbps ou superior

RAM do computador 4 GB ou superior 16 GB ou superior

Resolução do monitor 1920 x 1080 a 32-bit 24 in.1920x1080 60Hz

Compatível com DICOM • •
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optovue icam12

Camera

Ângulo de campo 45°

Imagem 12 milhões de pixels

Diâmetro da pupila ≥4mm

Iluminação durante o alinhamento ao Olho do Paciente NIR LED

Flash para captura de imagem de retina White LED

Imagem da córnea
Iluminação de 3 LEDs brancos externos
fontes no modo de estado estacionário

Faixa de ajuste de dioptria de foco total -35D to +30D

Z-range (distância de trabalho) ~25mm

Fixação 6 internos e um externo ajustável

Ajuste de foco Manual
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