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Eye Refract™, fabricado pela Visionix, é o único 
dispositivo alimentado por Inteligência Artificial que 
oferece refracção fisiológica binocular para determinar a 
prescrição mais confortável para os seus pacientes.
O Eye Refract™ reformulou o processo de refracção 
permitindo aos profissionais de saúde ocular optimizar 
o tempo passado com os seus pacientes. Eye RefractTM 
, utiliza uma tecnologia única e inovadora que realiza 
uma refracção binocular automática alimentada por 
inteligência artificial.

Eye Refract™ o
reinventado
processo de refracção
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Uma refracção muito
mais simples

REFRACÇÃO PADRÃO EYE REFRACTTM  
REFRACÇÃO

Passo 1:  
Refracção objectiva

A refracção objectiva baseada em ARK  
vem com limitações:

• medição monocular,

• sem controlo do espaço envolvente

• campo restrito

Passo 2:  
Refracção subjectiva

•  stressante para o doente

•  demorado

•  operador dependente do paciente

Reacção fisiológica 
espontânea

Medição de
aberrometria bino-

cular

Traduzido em lentes

Refracção fisiológica

Refracção baseada em frente de onda:

• binocularidade durante todo o processo

• monitorização de reações fisiológicas

• condição de campo aberto

• sistema de controlo do ambiente

Prescrição final

O operador encontra a mais confortável a 
través de algumas questões comparativas 
adicionais.

 
Tempo médio de  
processamento:  
10 minutos

 
Tempo médio  
de processamento:
4 minutos

10 4



Eye Refract™, fabricado pela Visionix, é o único dispositivo alimentado por 
Inteligência Artificial que oferece refracção fisiológica para determinar a 
prescrição mais confortável para os seus pacientes.

REFRACÇÃO FISIOLÓGICA

O único dispositivo com medições em tempo  
real e rotação de lentes

A refracção fisiológica é um processo adaptativo 
que tem em conta a reacção fisiológica do paciente 
até se atingir uma medida estável. Com a tecnologia 
Wavefront da Visionix® , as medições são efectuadas 
simultaneamente em ambos os olhos.

ALGORITMO QUICK PRO

Seguindo o processo de refracção fisiológica,  
o algoritmo Eye RefractTM Quick Pro permite  
ao sistema encontrar a prescrição mais confortável  
tão rapidamente como um optometrista experiente. 

O algoritmo Eye RefractTM foi concebido por:

•  Análise de milhares de casos de refracções  
subjectivas

•  Comparação dos resultados do Eye RefractTM  
com as refracções subjectivas padrão

•  Envolvendo profissionais de saúde visual  
e investigadores e profissionais experientes. 

eye refract | 5

O processo de refração  
reinventado
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Uma solução facilmente 
gerida por processo remoto

TELE-REFRACÇÃO

Eye RefractTM pode ser operado à distância para que possa facilmente realizar a refracção e ter uma discussão 
ao vivo com os seus pacientes. A nossa solução está disponível com a avaliação humana Nexus. Os dados dos 
pacientes podem ser sincronizados com outros dispositivos Visionix® tais como o vx650 em conexão com Nexus.

 

Nexus é a nossa plataforma de soluções de saúde digital especificamente concebida para ligar  
os profissionais de saúde ocular e expandir o alcance dos oftalmologistas.

DISTANCIAMENTO  
SOCIAL

A refracção conduzida através de 
um tablet permite ao operador 
manter uma distância suficiente 
do paciente,garantindo conforto 
e segurança. 



A RECEITA MAIS CONFORTÁVEL
EM MENOS DE 4 MINUTOS

DISPOSITIVO TUDO-EM-UM

A solução Eye RefractTM combina um analisador de lentes, um sistema frente de onda binocular ARK e um 
foróptero, tudo num único dispositivo. Os pacientes já não precisam de se deslocar de um dispositivo para outro. 

Os pacientes ficam mais confortáveis e poupa-se tempo na instalação e desinfeção dos dispositivos

Como utilizaria o tempo poupado?

Análise do equipamento actual

Medição da refracção fisiológica

Ajuste de prescrição

Avaliação final do paciente
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Acelere o seu
processo

Corte o seu tempo de exame  
sem sacrificar resultados precisos*.

* Comparação entre a Refracção Binocular Baseada emAberrometria e 
a Refracção Subjectiva Gonzalo Carracedo 1,2,Carlos Carpena-Torres 1 , 
Maria Serramito 1 , Laura Batres-Valderas 1



A Inteligência Artificial integrada na solução Eye RefractTM guia qualquer membro 
do pessoal, mesmo com formação limitada, através do processo de refracção. 
Os passos Quick Pro asseguram que qualquer operador forneça resultados 
consistentes. Os resultados são baseados nas reacções fisiológicas do paciente 
que não requerem interpretação do operador, tornando-as facilmente repetíveis.
Os dados finais da prescrição são enviados ao oftalmologista para confirmação e 
assinatura.
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Delegar a recolha de dados
de refracção com confiança

DELEGAÇÃO COMPLETA

MEIA DELEGAÇÃO

GESTÃO COMPLETA

O profissional 
de saúde ocular 
revê os dados 
de refracção 
recolhidos pelo 
técnico utilizando 
o Eye RefractTM de 
outra sala ou local.

O técnico conduz 
o processo de 
refracção na solução 
Eye RefractTM , 
permitindo ao 
médico realizar 
testes adicionais se 
necessário.

A gestão completa do exame oftalmológico 
por um único profissional de saúde ocular 
resulta em economia de tempo e eficiência.





O único dispositivo que proporciona automaticamente ao paciente uma transição 
suave da visão desfocada para uma visão clara em segundos. A prescrição é 
rapidamente determinada minimizando resultados incertos e aliviando o stress do 
paciente.
Uma vez encontrada a refracção fisiológica, o Eye Refract™ determina 
automaticamente a prescrição mais confortável. Além disso, o distanciamento 
social é possível com o dispositivo accionado um tablet, evitando a proximidade 
entre pacientes e operadores.

EXPERIMENTAR UMA
MEDIÇÃO NATURAL 

Ao medir os dois olhos simultaneamente, Visionix  
Eye RefractTM integra a forma como os pacientes  
utilizam os seus olhos de forma inata.  
As lentes ajustam-se automaticamente à reacção visual 
do paciente, assegurando que a refracção fisiológica é 
alcançada muito rapidamente.

ALCANCE A ZONA DE CONFORTO

Com base nos resultados da refracção fisiológica,  
a prescrição mais confortável do paciente é  
determinada utilizando algumas questões  
de afinação.

Comfort Zone

ELIMINAR O STRESS

Eye RefractTM faz o trabalho de múltiplos dispositivos, 
eliminando o stress do paciente de se deslocar para 
diferentes instrumentos e de ter de responder a 
múltiplas perguntas. 
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Melhorar a experiência
do paciente



Comparado com instrumentos convencionais ou armações de teste, o Eye 
Refract™ é mais confortável para o operador, proporcionando mais confiança 
e menos stress.
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Uma experiência 
mais eficiente para si

CONFORTÁVEL PARA O
PROFISSIONAL

A interface de utilizador ergonómica, intuitiva 
e reactiva permite aos profissionais de saúde 
ocular realizar a refracção de forma suave.

•  Alimentado pela inteligência artificial: 
Fácil de usar, inclui instruções em cada 
passo,ajuste automático das lentes e 
mensagens de alerta em caso de respostas 
ilógicas

• Retomar o controlo em qualquerponto para 
fazer ajustes utilizandouma vasta gama de 
testescomplementares

Tech

Tech

SOLUÇÃO DE REFRACÇÃO
ERGONÓMICA 

Os foróptros manuais forçam os profissionais 
de saúde ocular a adoptar posturas não 
naturais para manipular o dispositivo.  
A repetição pode causar tensão dolorosa no 
pescoço e nos ombros.

TRANSIÇÃO PARA A 
REFRACÇÃO DIGITAL 

A mudança para a refracção 
digital pode reduzir a tensão 
no pescoço e nos ombros; 
e elimina a necessidade de 
alcançar a frente e acima da 
linha média enquanto troca 
de lentes.

Tech
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Configuração

EYE REFRACTTM

Ref. 30230000-00

Saída
•RS-232 / USB2.0 / VGA / LAN
•Dente azul incorporado / Wifi

Hardware

Tablet ............................... Android
Chinrest ........................... Electrical
Near Vision Target ....... 250-700mm, Mini  

comprimido 7“
Head .................................  HeadAutofocus, 

autocentragem

Gama

Sph .................................... -30.00D to +27.25D 
Sph passo ....................... 0.125 / 0.25D
Cyl ..................................... -8.00 a +8.00D
Passo cyl ......................... 0.25 / 0.50 / 1D
Eixo óptico ..................... 0 a 180°
Eixo passo ...................... 1° / 5° / 10° / 45°
Prismas ............................ a to 20D
Passos do Prims .......... 0.25D
Kerato .............................. 6mm-9mm (37.5D-56D)

Comunicação

Câmara Shack Hartmann
Cada um dos 1050 pontos = uma medida

Mesa  VX40-ER 
VX25-ER

8160-0025-01

VX40

Ref. 3014-0000-00

Gama
mensurável

Número de  
pontos analisados: ...........Até 1350
Poder da esfera: ...............   -15 ~ +10D  

(passo 0.01, 0.06, 
0.125, 0.25D)

Cilindro: ................................  0 ~ 10D 
(passo 0.01, 0.06,  
0.125, 0.25D)

Eixo: .......................................0 ~ 180° (passo 1°)
Adição: .................................  0 ~ ±3.5D  

(passo 0.01, 0.06,  
0.125, 0.25D)

Prima: ....................................  0 ~ ±10   
(passo 0.01 ∆)

Medição PD: .......................Mono / Bino
Cilindro: ................................ -, +

General

Printer ..................................... Internal
Screen .....................................  LCD/16M  

cores, 7’’
Fonte de luz ......................... LED - 730nm
Condições de trabalho ..... 10 to 40°C
Saída de dados ................... RS-232, Bluetooth

Consola 8160-8025-00

VX25

Ref. 8225-0000-00

Gama mensurável

• Tipo de ecrã  .......................................................... LCD 1920x1200 pixels

• Monitor de alta resolução  ................................  LCD (a cores) de 7” detamanho

• Máximo contraste  ................................................ 1000/1

• Luminance  .............................................................. 250 cd/m2

• Distância de leitura .............................................. 5 metros

• Gama deacuidades visuais ................................  0.1 a 2.0 - 20/500 a 20/10

• Fonte de alimentação VX25 .............................  100-240V CA - 50/60Hz - 1.3A

• Alimentação de ecrã ........................................... 12V DC

• Consumo .................................................................. Max 60W

• Protecção contra choques eléctricos ........... Class 1

• Classificação IP ...................................................... IPXO

• Tamanho ................................................................... 315mm (comprimento) x 660mm (altura) x 320mm (largura)

• Peso ........................................................................... 28kg

• Conexões ................................................................. RS232-C ou IR ou wifi

• Saída de som ..........................................................  de saída 3.5mm

TM

vx25
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CONFIGURAÇÃO DE POUPANÇA  
DE ESPAÇO COM VISIONIX® VX25

Este ecrã foi concebido para obter resultados  
óptimos na área de pré-selecção graças ao seu 
design ergonómico, estilo simplificado, e ao grande 
número de testes incluídos.
O VX25 inclui as mesmas funções que o VX22,  
mas dentro de uma distância menor

Distância de trabalho:  
0,8 metros

Distância de projecção:
0,8 metros. Espaço 1 m2
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EYE REFRACTTM

Ref. 30230000-00

Saída
•RS-232 / USB2.0 / VGA / LAN
•Dente azul incorporado / Wifi

Hardware

Tablet ............................... Android
Chinrest ........................... Electrical
Near Vision Target ....... 250-700mm, Mini  

comprimido 7“
Head .................................  HeadAutofocus, 

autocentragem

Gama

Sph .................................... -30.00D to +27.25D 
Sph passo ....................... 0.125 / 0.25D
Cyl ..................................... -8.00 a +8.00D
Passo cyl ......................... 0.25 / 0.50 / 1D
Eixo óptico ..................... 0 a 180°
Eixo passo ...................... 1° / 5° / 10° / 45°
Prismas ............................ a to 20D
Passos do Prims .......... 0.25D
Kerato .............................. 6mm-9mm (37.5D-56D)

Comunicação

Câmara Shack Hartmann
Cada um dos 1050 pontos = uma medida

VX40

Ref. 3014-0000-00

Gama
mensurável

Número de  
pontos analisados: ...........Até 1350
Poder da esfera: ...............   -15 ~ +10D  

(passo 0.01, 0.06, 
0.125, 0.25D)

Cilindro: ................................  0 ~ 10D 
(passo 0.01, 0.06,  
0.125, 0.25D)

Eixo: .......................................0 ~ 180° (passo 1°)
Adição: .................................  0 ~ ±3.5D  

(passo 0.01, 0.06,  
0.125, 0.25D)

Prima: ....................................  0 ~ ±10   
(passo 0.01 ∆)

Medição PD: .......................Mono / Bino
Cilindro: ................................ -, +

General

Printer ..................................... Internal
Screen .....................................  LCD/16M  

cores, 7’’
Fonte de luz ......................... LED - 730nm
Condições de trabalho ..... 10 to 40°C
Saída de dados ................... RS-232, Bluetooth

Consola 8160-8025-00

VX22 Polarização linear LP

Ref. 8225-0000-00

Gama mensurável

• Tamanho do ecrã .................. 23,6polegadas

• Resolução ................................ 920x1080

• Luminance ............................... 250Cd/m2

• Distância de leitura .............. de 2 a 8 metros (78 a 315 polegadas)

• Acuidade visual ..................... 0,1a 2,0

• Alimentação eléctrica ......... 100-240V CA - 50/60Hz - 1.3A

• Altifalante incorporado

• Interface ................................... RS-232,IR, 4 Usb, VGA, Hdmi, Lan

• LED embutido para ponto de fixação externa

•  Possível apoio dos meios de comunicação social para fins publicitários : 
ASF, WMV, WMA, OGG, MOV, RM, RA, RAM, MP4, MPEG, AVI, VOB, MPG

Stands
e Montagens

• 7191013 Suporte de chão (Opcional)
• 7610022 Suporte de mesa (Opcional)
• 8230-5041-07 Montagem na parede VESA (incluída)

Acessórios

• Baterias para dongle de controlo remoto
• Pen USB
• Controlo remoto por rádio
• Cabo de alimentação e transformador
• Testes de correspondência para testes infantis
• Moldura vermelha / verde
• Moldura circular polarizada

TM

Configuração vx22
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CONFIGURAÇÃO DE ESPAÇO PADRÃO
COM ECRÃ DE OPTÓTIPOS
VISIONIX® VX22 LP

Este dispositivo apresenta uma polarização linear para 
testar a visão binocular e estereoscópica permitindo 
uma dissociação perfeita do olho direito e do olho 
esquerdo.
Isto oferece a capacidade de prosseguir com muitos 
outros testes com qualidade óptima para oexame da 
visão bi-ocular, binocular, eestereoscópica.

Características modo espelho.

Distância de projecção de 2 a 8 
metros.



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 Es
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INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL


