
Imagens de última 
geração da córnea  

à coróide. Com 
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•  Imagiologia FullRange do segmento ante-
rior, para capturar a totalidade da câmara 
anterior num único exame. 

•  Imagiologia externa por IV para permitir a 
avaliação das glândulas meibomianas das 
pálpebras superiores e inferiores com um 
dispositivo específico de captura de ima-
gem.

•  Analítica comprovada para o glaucoma 
que combina imagens e medições estru-
turais e vasculares 

•  Imagiologia FullRange da retina que per-
mite a aquisição de imagens amplas e em 
profundidade da retina, coroide e vítreo... 
mesmo em doentes mióticos 

•  Tecnologia líder da indústria de angiogra-
fia por OCT (OCTA), AngioVue®, para visu-
alização 3D não-invasiva e quantificação 
da vasculatura retiniana* 

•  Fotografia a cores externas e do fundo do 
olho

•  Funcionalidades de bem-estar que se tor-
naram parte de um novo padrão de cuida-
dos dos doentes com suspeitas tanto de 
patologias da retina como de glaucoma. 

•  A tecnologia de domínio espectral ul-
tra-rápida oferece um capo de visão amplo 
e em profundidade que não compromete a 
relução da imagem 

•  A fusão multi-volume faz uma média de 
quatro volumes de aquisição com o obje-
tivo de disponibilizar imagens de alta den-
sidade com uma nitidez perfeita 

•  O rendering3D dos vasos permite a visual-
ização em tempo real da vasculatura retin-
iana e da conetividade vascular

 •  O PAR 2.0 3D elimina rapidamente a maio-
ria dos artefactos de projeção do plexo 
profundo para simplificar a interpretação 
da imagem e proporcionar uma quantifi-
cação mais fiável 

•  Novos algoritmos de segmentação mel-
horam drasticamente a segmentação da 
membrana de Bruch e do RPE para uma 
avaliação mais confiante, mesmo em olhos 
muito doentes

•  A tecnologia de correção de movimento 
DualTracTM com visualização melhorada alia 
o rastreamento em tempo real e o pós-pro-
cessamento patenteado com o objetivo de 
permitir uma verdadeira correção 3D da 
distorção em todas as direções para uma 
correção de movimento ultra-precisa

O SOLIX permite a aquisição de imagens de velocidade 
ultra-elevada de um campo de visão FullRange que é 
amplo e em profundidade sem sacrificar a nitidez e a 
resolução da imagem. 

Relatórios melhorados para 
ajudar a preservar a visão

SOLIX é a nova tecnologia construída sobre as bases de OCT de domínio espetral de alta 
velocidade. A plataforma FullRange dá aos profissionais a capacidade de identificar e gerir 
diversas patologias do segmento anterior do olho ao posterior, com vista a uma experiência 
de diagnóstico amplamente superior. 

A Optovue manifesta o seu sincero agradecimento ao Dr. Adil El Maftouhi, 
oftalmologista, (Centre Rabelais, Lyon, França) pela utilização das suas 
imagens ao longo desta brochura. Exceto indicação contrária, todas as 
imagens são cortesia do Dr. Adil El Maftou
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A imagem FullRange anterior do SOLIX proporciona imagens deslumbrantes de 
toda a câmara anterior, desde a superfície frontal da córnea até à superfície anterior 
do cristalino. Um completo pacote do segmento anterior expande a utilidade clínica 
do sistema para que seja aplicável a uma vasta gama de doentes.

Altere a profundidade do exame para avaliar as opacidades e medir o tamanho do cristalino antes da 
cirurgia da catarata. 

Visualize e meça a colocação de lentes de contacto implantáveis.

FULLRANGE DO SEGMENTO ANTERIOR

Capture imagens da totalidade da câmara anterior com o exame FullRange 18 x 6,25 mm e utilize a ferramentas de 
paquímetro para medir as estruturas oculares.

REFRAÇÃO

CATARATA

18mm de largura

6.25mm 
de 

profundidad

As imagens são uma cortesia da Dra. Julie Rodman, OD, MS, FAAO, Ft. Lauderdale, EUA

Segmento anterior
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Mapa da camada corneana de 10 mm

Quantifique a espessura do epitélio, do estroma 
e total da córnea com o mapa da camadas 
corneanas de 10 mm, que apresenta 16 
meridianos para cobrir a totalidade da zona de 
transição LRS. Utilize a ferramenta de destaque 
para avaliar melhor alterações subtis da 
espessura. O elatório de análise de alterações 
comunica alterações da espessurantre 
consultas.

imagiologia IV externa

Avalie a estrutura das glândulas meibomianasdas 
pálpebras superiores e inferiores

OLHO SECO

QUERATOCONE

CÓRNEA E EPITELIAL
MAPEAMENTO DE ESPESSURA

Paquimetria Mapa de espessura 
epitelial

Mapa de espessura epitelial com 
e sem a ferramenta de realce do mapa 

de espessura epitelial

Adicione novas informações ao diagnóstico e 
gestão dos doentes com secura ocular. 

Meça a espessura do epitélio, do estroma e total 
da córnea para ajudar a diagnosticar doenças. As 
medições paquimétricas podem ser comparadas 
com o Sistema de Classificação de Risco de 
Coollabs a fim de melhorar anda mais a precisão 
diagnóstica. 

Sistema de Classificação de Risco de Queratocone 
Coolabs: (http://www.coollab.net/resources)
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O pacote de glaucoma SOLIX oferece uma análise em profundidade da estrutura e 
vasculatura da cabeça do nervo óptico. Os pontos de dados exclusivos da Optovue 
oferecem informações adicionais que ajudam à tomada de decisões clínicas. 
Um protocolo de exame único com tecnologia de correção de movimento (Motion 
Correction Technology, MCT) gera imagens de OCT e de OCTA com métrica 
AngioAnalytics® a fim de otimizar a eficiência e de o ajudar a compreender a taxa 
de alterações de cada doente.

Glaucoma

Relatório Combinado  
do Disco

Melhore o diagnóstico e 
a gestão do glaucoma 
com um único protocolo 
de exame que mostra os 
parâmetros da cabeça 
do nervo óptico, RNFL 
e espessura GCC em 
comparação com uma base 
de dados de referência 
de indivíduos normais, 
vasculatura de capilares 
periparilares radiais (RPC)  
e densidade RPC. 

Exame FullRange da câmara anterior

Visualize e meça as estruturas da câmara anterior no glaucoma de ângulo fechado, glaucoma com 
bloqueio pupilar e colocação de shunt em glaucoma com um único exame.

ANÁLISE DO DISCO ÓPTICO

ANÁLISE DA CÂMARA ANTERIOR 
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ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Volume de perda focal e volume de perda global

As medições FLV% (volume de perda focal) e GLV% (volume de perda global), exclusivas da Optovue, 
fornecem valiosos pontos de dados para ajudar na previsão da conversão do campo visual nos suspeitos 
de glaucoma1 e da progressão nos doentes com glaucoma 2

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; 163:29-37. 
2. Zhang X, Dastiridou A, Francis BA,et al. Comparison of glaucoma progression detection by optical coherence 
tomography and visual field. Am J Ophthalmol. 

2017; 184: 63– 74

Relatório de análise de tendências ONH + GCC

Siga as alterações e calculea taxa de alterações tanto da espessura do GCC e do RNFL com uma reprodutibilidade 
sem paralelo, a fim de avaliar facilmente a rapidez com que a doença está a progredir num doente.

Relatório de análise de tendências AngioDisc

Meça a densidade vascular dos RPC, avalie as alterações entre consultas e calcule a taxa de alteração 
nos doentes com glaucoma ou suspeita desta patologia. A análise da densidade vascular complementa 
as análises RNFL e GCC e ajuda na gestão do glaucoma avançado - especialmente nos casos em que as 
medições estruturais neurais atingiram os valores mínimos.
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Retina

O SOLIX proporciona imagens imaculadas das estruturas da retina, com vistas  
sem precedentes do vítreo e da coroide, permitindo o diagnóstico e gestão  
das patologias retiniadas com confiança, mesmo em doentes mióticos. 
Um único protocolo de aquisição com MCT gera todas as imagens e dados 
necessários para uma análise completa da retina, o que otimiza a eficiência  
e fornece os dados clínicos de que o seu consultório necessita

DualMontage

Combine duas aquisições de 9 x 9 para 
obter uma vista fluida do polo posterio

 
As imagens são uma cortesia da Dra. Alexandra 
Miere MD, Creteil University Hospital, FrançA

QuadMontage

OAngioVue QuadMontage combina quatro  
imagens com 9 x 9 mm a fim de obter uma  
visualização de campo amplo da retina  
periférica.

OCTA 3D

Optovue’s exclusive 3D OCTA rendering enables 
O rendering do OCTA 3D, exclusivo daOptovue 
permite a visualização em tempo real da 
vasculatura retiniana e da conetividade vascular.

OCT EN FACE 

OCTA ANGIOVUE

Métrica OCTA AngioAnalytics™ 

Densidade vascular Mapeamento, Análise FAZ, Medições da área de fluxo
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Meça a espessura da retina e dos mapas de GCC e compare com uma base de dados de referência. 

Veja fotografias da retina a cores, escalade cinzentos e modos inversos.

FULLRANGE RETINA 

MAPAS DE ESPESSURA

FOTOGRAFIA DO FUNDO DO OLHO

Expanda as capacidades de diagnóstico com uma aquisição ultra-rápida, em profundidade e 
de linhas amplas.

16mm de largura

6.25mm 
de 

profundidad
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TELANGIECTASIA MACULAR COM NEOVASCULARIZAÇÃO DO TIPO 3

• Foto do fundo do olho

• OCT en face da retina externa 6,4 x 6,4 mm

• OCTA AngioVue da retina externa com medições de área de fluxo

• OCTA 3D AngioVue

DESCOLAMENTO POSTERIOR DO VÍTREO COM MEMBRANA EPIRETINIANA

• Exame de retina FullRange 

OCLUSÃO DA VEIA

• OCTA AngioVue da retina superficial 12 x 12 mm 

• OCT en face da retina superficial 12 x 12 mm 

As imagens são uma cortesia da Explore Vision Clinic, Paris, França

Retina
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NEOVASCULARIZAÇÃO DA COROIDE TIPO 1 

• OCTA 3D AngioVue

• OCTA AngioVue da retina externa 9 x 9 mm

• OCT en face da retina externa 9 x 9 mm

ATROFIA GEOGRÁFICA

• OCTA AngioVue da retina superficial 9 x 9 mm

• OCT en face da retina superficial 9 x 9 mm

• Foto do fundo do olho

RETINOPATIA DIABÉTICA 

•  OCTA AngioVue da retina superficial 9 x 9 mm

• Mapa de espessura da retina 9 x 9 mm

• Aquisição matricial
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Mapa das camadas da córnea: Monocular, 
relatórios OU e de análise de alterações

Relatório Combinado do Disco

AngioVue Disc QuickVueAC FullRange: Monocular e relatórios OU

Fotografia externa Análise de tendências AngioVue Disc OU 
e vista multi-consultA

As imagens são uma cortesia da Dra. Julie 
Rodman, OD, MS, FAAO, Ft. Lauderdale, EUA

Relatórios Solix

SEGMENTO ANTERIOR GLAUCOMA
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Matricial Radial

Foto do fundo do olho Relatório FullRange da retina

Retina Cube QuickVue e AngioVue 
Retina QuickVue

Análise de tendências AngioVue Retina 
e vista multi-consulta

RELATÓRIOS DA RETINA
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O protocolo SOLIX Welness é uma valiosa ferramenta de avaliação que pode revelar 
a necessidade de uma imagiologia mais extensa e simplificar o processo de exame ao 
confirmar rapidamente o normal ou ajudando a obter um diagnóstico mais eficiente 
de patologias. Além disso, os programas Welness melhoram o envolvimento e a 
retenção dos doentes com vista à diferenciação e crescimento da clínica.

O OCT Wellness gera um relatório único e abrangente com vista a promover uma melhor saúde ocular global. 
O relatório inclui um exame estrutural de 12 x 9 mm que otimiza as métricas de espessura da retina e espessura 
das células das células ganglionares para os arcos superior/inferior. Aquisições de alta resolução em modo B 
proporcionam uma excelente visualização das estruturas retinianas.

OCT Wellness protocol
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CONFIGURAÇÕES SOLIX

• Solix FullRange OCT com AngioVue Expert Imagiologia OCT posterior e anterior OCTA com toda a gama de 
possibilidades 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLIX

OCT Imaging | Retina

Velocidade de aquisição
Resolução axial
Resolução lateral 
Resolução transversal
Profundidade de imagem

Amplitude da imagem
Gama de dioptrias
Tamanho da pupila

120,000
5µm (nos tecidos)
15µm (nos tecidos)
15µm (nos tecidos)
Up to 3 mm (regular mode) Up to 6.25mm (FullRange mode)
3mm – 16mm
3mm – 16mm
-15D to +15D
≥ 2.0 mm

Imagiologia OCTA

Tamanhos de imagem da retina
Tamanho da imagem do disco
AngioVue Montage

3x3mm, 6.4x6.4mm, 9x9mm and 12x12mm
6x6mm
Dois exames 9 x 9 mm, quatro exames 9 x 9 mm

Imagiologia OCT | Segmento Anterior

Resolução lateral

Profundidade de imagem

Comrimento da imagem

18µm (CAM regular) (nos tecidos)
36µm (CAM FullRange) (nos tecidos)
Até 3 mm (lente regular)
Até 6.25mm (lente FullRange)
2mm - 18mm

Fotografia do fundo do olho

Resolução
Modalidade de aquisição
Campo de visão
Gama de dioptrias
Tamanho da pupila

5MP 
A cores, isento de vermelhos*
45° and 35° (modo pupila pequena)
-35D to +30D
≥ 4.0 mm; ≥ 3.3 mm (modo pupila pequena)

Fotografia externa

External Photograph
External Infra-Red (IR) Image

A cores (flash de luz branca)
IV (iluminação de 940 nm)

Especificações elétricas e físicas

Peso
Dimensões do aparelho
Dimensões da mesa
Fixação
Classificação elétrica

95 kg
1072mm X 600mm x 610mm
952mm x 600mm x 913mm
Externa e interna de 13 pontos
AC 100V~240V

Especificações de rede e computadores

Sistema operativo
CPU
RAM
Disco rígido

DICOM
Rede

Windows 10
Processador Intel Core i7-8700 ou superior
32GB DDR4 ou superior
Solid state drive 256GB para o sistema operativo
Drive principal 4 TB 
DICOM MWL, armazenamento DICOM
Software NetVue Pro Review - até 10 estações de trabalho

A plataforma Solix está disponível em duas configurações facilmente atualizáveis, para que seu sistema 
OCT atenda as necessidades de sua prática hoje e no futuro

Specificações técnicas

*A imagem a cores é processada e depois exibida como imagem pseudo-isenta de vermelhos.



VISIONIX PORTUGAL UNIPESSOAL LDA
Av. Eng. Duarte Pacheco emp. Amoreiras torre2 - 13ª 1099-042 Lisboa - Portugal
Tel. 214 170 225 
contact-pt@visionix.com

www.visionix.com
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