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Visionix® VX650: o único dispositivo multimodal para 
a deteção e seguimento completos das principais 
patologias oculares anteriores e posteriores com um só 
aparelho.

Visionix®: 
revoluciona o futuro 
dos cuidados de saúde

O Visionix® VX650, da Visionix, revoluciona a avaliação ocular ao introduzir a primeira e 
única solução que permite aos profissionais de cuidados oculares efetuar um exame ocular 
completo premindo um simples botão. Combina um aberrómetro com uma câmara de fundo 
do olho e todas as tecnologias essenciais para monitorizar tanto o segmento anterior como 
o segmento posterior num único aparelho. O VX650, altamente automatizado, permite a um 
utilizador com formação moderada detetar uma vasta gama de patologias visuais.

Análise dos segmentos anterior e posterior: 
Dispositivo multimodal completo para medição 
e análise dos segmentos anterior e posterior: 
ARK, aberrómetro, topógrafo, paquímetro, 
câmara de Schleimpgflug, tonómetro e agora 
incluindo também uma câmara de fundo do 
olho.

Gama completa de aplicações clínicas: 
Da córnea à retina, deteta todos os principais 
défices e patologias visuais mais importantes, 
como olho seco, queratocone, cataratas, 
glaucoma, nervo, retinopatia diabética, 
hemorragia retiniana.

Maior nível de cuidados oculares  
sem demoras: 
Reduz a movimentação em geral e o tempo 
passado na sala de testes prévios, ao mesmo 
tempo que oferece um exame completo a 
cada doente.

Recolha de dados automatizada e intuitiva: 
Resultados precisos e reprodutíveis, inde-
pendentemente do operador.

Gestão de dados eficiente: 
Resultados disponíveis para partilha de 
dados em conformidade com o estatuto 
HIPAA, para análise tanto local como remota.

Preparado para Tele-medicina e 
funcionamento remoto: 
O dispositivo pode ser totalmente operado 
por via remota. Além disso, os dados podem 
estar disponíveis para análise por um clínico 
credenciado, a partir de qualquer lugar.
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SINCRONIZADO

Optimize o fluxo 
de trabalho à sua maneira

Exame, análise dos dados e 
consulta do doente no mesmo 
momento e local.

O exame, a análise dos dados e a consulta do doente 
ocorrem no mesmo encontro. O exame decorre num 
local, enquanto que a análise dos dados e a consulta 
do doente têm lugar noutro local.

Sala de diagnósticos Consultório Ficha do paciente
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NÃO SINCRONIZADO

O exame do doente decorre num 
determinado momento e local, 
enquanto que a análise dos dados e a 
consulta do doente têm lugar noutro 
momento e local.

Relatório enviado a um médico 
de clínica geral ou supervisor.

Secretária conclui o 
dossier.

Especialista efetua o exame, 
a consulta do doente, e a 
análise. 

Mude a sua visão de tempo e espaço: 
O exame do doente decorre num 
determinado momento e local. A 
análise dos dados decorre noutro 
momento e local.
O consulta do doente decorre num 
momento e local diferentes.

Sala de diagnósticos Consultório Ficha do paciente
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Despiste, avaliação e monitorização das 
cataratas

• Visualização de opacidades do cristalino

• Análise de frente de onda da córnea e interna

• Medição do astigmatismo interno

• Ãngulo Kappa para centramento da LIO

• Valor Z.4.0 para implante asférico

•  Classificação da opacidade do cristalino  
(escalas LOCS III)

Despiste, avaliação e monitorização  
do queratocone

• Mapas axial, de elevação tangencial e de refração

• Índice de probabilidade de queratocone (KPI)

• Monitorização do queratocone

• Medição do astigmatismo interno

• Tabelas de excentricidade e meridianos

• Aberrometria da córnea

TECNOLOGIA 
Imagiologia de Scheimpflug, retroiluminação, 
Shack-Hartmann, anéis de Plácido. 

TECNOLOGIA 
Análise da frente de onda por tecnologia de 
Shack-Hartmann, anéis de Plácido, imagiologia 
de Scheimpflug.

Retroiluminação para examinar opacidades do 
cristalino e escala de LOCS

Análise de aberrações da frente de onda com  
separação entre aberrações internas e corneanas

Mapas topográficos: Índice de probabilidade de 
queratocone (KPI)

Resumo dos dados

TRANSPARÊNCIA E 
FORMA DO OLHO

TOPOGRAFIA 
CORNEANA

Segmento
anterior
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Mapas de frente de onda de Shack-Hartmann 
medem aberrações de baixa e alta relevância

Simulação da qualidade da visão  
e da acuidade visual

Medições objetivas da refração diurna e noturna. 
Análise de aberrações com coeficientes Zernike

A refração completa diferencia as 
necessidades de visão diurna e noturna

• Medições objetivas da refração diurna e noturna

•  1400 pontos analisados para uma pupila de 7 mm 
de diâmetro

•  Refração objetiva em condições mesotópicas  
e fototópicas

• Mede aberrações de baixa e alta relevância

•   Avalia a acuidade visual e a qualidade da visão 
mesmo numa pupila com apenas 1,2 mm

•  Análise e comparação da curva da função de 
transferência de modulação

Despiste e monitorização das doenças  
do olho seco (DOS)

TECNOLOGIA 
Análise da frente de onda por tecnologia 
Shack-Hartmann.

TECNOLOGIA
De acordo com as recomendações dos relatórios 
da Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) e 
do Dry Eye WorkShop (DEWS II).
Análise dos anéis de Placido e da câmara anterior 
do olho. Exibição de imagem a cores dos canais 
das glândulas.meibomianas.

REFRAÇÃO OBJETIVA 
COMPLETA

DOENÇAS DO 
OLHO SECO

Medição e análise do TRLNI  
(tempo de rotura lacrimal não invasivo)

Exibe uma imagem a cores do olho e utiliza 
a escala de Efron para classificar o nível de 
vermelhidão, a qualidade geral do olho, as 
pálpebras e permitindo a incidência na zona 
das glândulas meibomianas para testar a DGM 
(disfunção das glândulas meibomianas).

Medição da altura das lágrimas no menisco 
Utilizando o zoom manual da câmara a cores, é 
possível medir a altura das lágrimas no menisco 
para concluir o exame.
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DISC

CUP

DISC

CUP

A retinografia capta a aparência do fundo do olho do doente. As fotografias permitem 
ao profissional de cuidados oculares estudar a retina do doente, detetar alterações 
retinianas e analisar as observações da retina. O VX650 permite um procedimento 
diagnóstico simples para identificar doentes que necessitam de um tratamento 
imediato para evitar a perda da visão. Não é um exame clínico completo em si.

Diagnóstico, avaliação e 
monitorização do glaucoma

Ângulo irido-corneano < 20%

O glaucoma de ângulo fechado é uma 
urgência oftalmológica. Se a pressão 
não for rapidamente reduzida, o 
doente poderá sofrer uma perda 
de visão permanente. É importante 
ter em conta que alguns doentes 
com glaucoma de ângulo fechado 
podem não apresentar sintomas ou 
apresentá-los intermitentemente, 
dependendo daquilo que estiver a 
causar a doença

PIOc

•  Medição da PIO (pressão intraocular)

•  Correção da PIO de acordo com  
a espessura central da córnea 

Fotografia do fundo do 
olho normal

Ecrã de resumo do glaucoma

Fundo do olho com 
glaucoma

Fundo do olho e relação 
escavação / disco óptico (E/D)

A relação escavação/disco óptico 
compara o diâmetro da porção 
“escavada” do disco óptico com o 
diâmetro total do disco óptico. A 
relação escavação/disco normal 
é inferior a 0,5. Uma relação 
escavação/disco maior pode implicar 
glaucoma ou outra patologia. 
Contudo, a presença da escavação 
em si não é indicativa de glaucoma.

No fundo do olho, pode observarse 
o disco óptico com ampliação, que 
é muito evidente. No exemplo à 
esquerda, pode observar-se uma 
escavação muito pequena, típica 
de um nervo óptico saudável. No 
exemplo à direita, a escavação é muito 
maior, indicando um possível lesão 
decorrente de glaucoma.

Segmento
posterior

TECNOLOGIA 
Câmara de fundo do olho

GLAUCOMA 
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Retinopatia diabética
Image Courtesy of Dr. J.P. Rozenbaum - Sartrouville - FR

Degeneração macular

Extensos modos de fotografia

Podem ser aplicados filtros 
eletrónicos padrão de modos de 
fotografia para realçar as diferentes 
camadas e condições da retina.

Diagnóstico, avaliação e monitorização  
da AMD

A degeneração macular relacionada com a idade  
É causada pela deterioração da parte central da 
retina, a camada interna posterior do olho que 
regista as imagens que vemos e as envia do olho 
ao cérebro através do nervo óptico.

A parte central da retina, conhecida como 
mácula, é responsável pela focagem da visão 
central no olho e controla a nossa capacidade  
de ler, conduzir um automóvel, reconhecer  
rostos ou cores e ver objetos em pormenor.

A visualização e seguimento das alterações  
nas camadas da retina é importante para  
a gestão da saúde visual do doente.

FILTROS RGB E FILTROS RGB DO ECRÃ RETINA 

AMDRETINOPATIA DIABÉTICA

Diagnóstico, avaliação e monitorização da 
retinopatia diabética

A retinopatia diabética pode dar origem a 
outras afeções oculares graves: 
Edema macular diabético (EMD). Com o tempo, cerca 
de metade dos doentes com retinopatia diabética 
desenvolvem EMD. O EMD ocorre quando os vasos 
sanguíneos da retina extravasam fluido, causando a 
tumefação da mácula (uma zona da retina). 
Num doente com EMD, a visão torna-se desfocada 
devido ao excesso de fluido presente na mácula. O 
profissional de cuidados oculares observará a retina 
em busca de sinais precoces de doença, como sejam:

• Vasos sanguíneos que perdem líquido,

• Tumefação da retina, como o edema macular,

•  Deposições claras, gordurosas (exsudados) na 
retina - sinal de vasos sanguíneos que perdem 
líquido

• Tecido nervoso danificado (neuropatia),

• Eventuais alterações nos vasos sanguíneos



10 | vx650

Paquimetria, ânguloIC(iridocorneano) e pupilómetria

Método de Exame horizontal estático com a câmara de Scheimpflug

Gama de medição do paquímetro 150-1300 µm

Resolução do paquímetro +/- 10 µm

Gama de medição do ângulo IC 0°-60°

Resolução do IC 0.1°

Illuminação da pupila Luz azul 455 nm

Retroiluminação

Topografia da córnea por reflexão especular

Número de anéis 24

Número de pontos de medição 6,144

Número de pontos analisados Mais de 100.000

Diâmetro da área da córnea coberta a 43D De 0,75 mm a mais de 10 mm

Gama de medição De 37,5 D a 56 D

Repetibilidade 0.03mm

Método Anéis de Plácido

Analise do olho seco

• NIBUT (teste não invasivo do tempo de ruptura do filme lacrimal)

• Medição da altura do menisco

• Imagem da esclera lacrimal

Specificações técnicas

LARGURA 660mm

ESPESSURA 420mm

ALTURA 560mm

PESO 32Kg

DIMENSÕES:
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Tonómetro

Gama de medição Gama calibrada 7- 44 mmHg

GERAIS

Alinhamento Automático para XYZ

Monitor 
Ecrã TFT de 10,1” (1024 x 600)
Ecrã multi-toque

Área de observação ø 14 mm

Diretiva dos dispositivos médicos CE MDD 93/42/CE modificada pela diretiva

Saídas RS232 / USB / VGA / LAN / HDMI / DP

Mapeamento de potência e refração

Gama de potência esférica -20D a +20D

Gama de potência cilíndrica 0D a ±8D

Eixo 0 a 180°

Área de medição Min. ø 2mm - Max. 7mm (3 zonas)

Número de pontos de medição 1.400 pontos para pupila de 7mm a 0D

Tempo de aquisição 0.2sec

Método Shack-Hartmann

Fundo do olho

Ângulo de visão 45°

Resolução 6Mpix

Resolução óptica > 60 linnhas/mm

O Nexus, a nossa nova plataforma de saúde digital, é especialmente concebido para 
ligar todos os profissionais de cuidados oculares, mesmo remotamente, permitindo-lhe 
levar a especialização dos oftalmologistas aos doentes em qualquer local de exame.



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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