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Vylepšete si 
štěrbinovou lampu

Ukládání fotografií a videí
Digitální konverze video signálu

Video signál z kamery se dostává do PC systémů pro zpracování 
obrazu přes kabelové propojení SuperSpeed USB 3.0.

Výroba
SBM Sistemi přizpůsobuje nyní upravená řešení systémů pro 
zpracování obrazu ve štěrbinových lampách od různých 
výrobců, a to díky zkušenostem získaným v oblasti přístrojové, 
optické a digitální techniky.
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Modul štěrbinové lampy pro 
zpracování obrazu
Modul DSLC200 je nový systém pro zpracování obrazu ve 
štěrbinové lampě.

Díky vysoké optické kvalitě přináší vynikající snímky i 
videa. Kamera s 3,1 MPix a s 1/1,8“ senzorem a vysoce 
kvalitní oddělovač (splitter) optického obrazu podávají 
neuvěřitelné výsledky. Optický systém má nastavitelnou 
ohniskovou vzdálenost, takže si ji upravíte podle vašich 
potřeb. Osvětlovací modul je možné osadit na většinu 
štěrbinových lamp na trhu od výrobců jako je CSO, Zeiss, 
Nidek, Topcon, Takagi, Righton, Keeler, Huvitz, Mediworks, 
Shin Nippon, Haag-Streit a další. 

Modul DSLC200 dokáže proměnit vaši štěrbinovou lampu 
ve špičkovou lampu digitální! Zařízení se neosazuje na 
okuláru jako u ostatních kamer na sekundárním trhu, ale 
používá oddělovač skutečného obrazu, který je namontován 
mezi okulár a zvětšovací optickou soustavou štěrbinové lampy, 
takže nejen přináší nejlepší možnou kvalitu obrazu, ale uživatel může 
okulár používat nadále normálně.

Jiné spojovací kroužkySpojovací kroužek Haag-Streit
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Štěrbinová lampa je zřejmě nejdůležitější nástroj pro 
vyšetřování povrchu oka v oftalmologické praxi; můžete 
díky ní provést detailní kontrolu anteriorního segmentu 
oka. Pozorování se štěrbinovou lampou má ale určitá 
omezení, jako je například vlastní paměť vyšetřujícího. 
Fotografie očí je nejen výbornou alternativou, ale zároveň 
přesným systémem pro záznam vzhledu tkáně. Okamžitá 
povaha digitálního obrazu má další výhodu v možnosti 
poučení vyšetřovaného. 

• Snadné pořízení

• Kompletní software pro správu pacientů a pro veškerou  
 následnou péči

• Pořízení obrazu a videa

• Funkce digitálního zoomu (zvětšení)

• Archivace obrazu a videa

• Kompaktní design

• Nízké nároky na světlo znamenají komfort pro pacienta

• Vícejazyčný software  
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Integrujte 
štěrbinovou lampu 
s modulem pro 
suché oko DEM 100
Proměňte vaši štěrbinovou lampu v kompletní zaříze-
ní pro vyšetření suchého oka. Nový nástavec DEM 100 
lze nasadit na libovolnou štěrbinovou lampu a získat tím 
kompletní automatizovanou digitální analýzu slzného 
filmu.

Vyšetření suchého oka
V kombinaci s nástavcem DEM 100 je možné používat 
také zařízení DSLC200, které se přizpůsobí i vašemu 
systému štěrbinové lampy. 

Pro instalaci zařízení na štěrbinovou lampu vám stačí 
méně než 5 minut a lampa se změní v kompletní a 
jedinečný nástroj pro diagnostiku suchého oka. 

Celým vyšetřením suchého oka vás provede doprovodný 
software, jehož automatizované mechanismy vám 
dodají spolehlivé a úplné objektivní výsledky.

Štěrbinová lampa typu Zeiss
Nástavec se připojuje na konstrukci kamery DSLC a 
poskytuje postranní oporu osvětlovacímu systému 
DEM. Oporu je možné vysunout před oko pacienta nebo 
ji odsunout na stranu okuláru, pokud se nepoužívá.

Štěrbinová lampa typu  
Haag-Streit
Nástavec se pomocí dvojitého šroubu a dodávaného 
knoflíku snadno osadí na stranu světelného sloupce 
štěrbinové lampy. Lze jej posunout nahoru a dolů podle 
potřeby konkrétního prováděného vyšetření.
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Meibografie
Meibografie znamená vizualizaci Meibomových žláz 
pomocí osvětlení očního víčka infračerveným světlem. 
Provádí se tak snímkování morfologie žláz s cílem 
diagnostikování případných vad v Meibomových žlázách, 
které by mohly vést k dysfunkci slzení.

3D meibografie
Tento nový systém snímkování podává průkazné 
výsledky pro podporu výběru konkrétní terapie a pomáhá 
pacientovi pochopit důvody pro její doporučení.

Slzný meniskus
Výška slzného menisku, pozorovaná na okrajích očního 
víčka, podává důležité informace o objemu slz. U slzného 
menisku je možné vyšetřovat jeho výšku, pravidelnost a 
tvar.

1:
0,35mm

Auto interferometrie 
Software automaticky vyhodnocuje kvantitu a kvalitu 
lipidové komponenty slzného filmu. Zařízení zvýrazňuje 
lipidovou vrstvu a software objektivně vyhodnocuje její 
tloušťku, Lipid Layer Thickness (LLT).

Přehled vyšetření
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Kvalita mrkání
Bylo zjištěno, že účinné mrkání hraje důležitou roli ve 
zdraví povrchu oka při nošení kontaktních čoček a že 
také zlepšuje kvalitu a komfort čoček.

Auto-NIBUT
Zařízení umožňuje také vyhodnocení stability a pravidel-
nosti slzného filmu pomocí neinvazivního měření času 
rozpadu NIBUT.

Meibo analýza
Jedinečná sekce specializovaná na vyšetření odparu 
suchého oka, která zahrnuje výsledky všech měření 
souvisejících s touto neobyčejně rozšířenou vadou.

Klasifikace červených očí
Snímek spojivek s jejich cévami je možné po zachycení 
porovnat s klasifikačními listy úrovní bulbální a limbální 
červenosti.
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Nabízené vyšetření 
pomocí softwaru ICP

DEM100 DEM100  
Plus

Auto interferometrie 

Interferometrie

Slzný meniskus

Auto Nibut

Meibografie

3D Meibografie

Kvalita mrkání

Blefaritida

Klasifikace červených očí

 Zobrazování předního segmentu



Co ještě štěrbinová 
lampa potřebuje?
Proměňte vaši štěrbinovou 
lampu v kompletní zařízení 
pro vyšetření suchého oka

Technické údaje
Akviziční karta není potřeba

Rozlišení obrazu: až 3,1 MPix, 1/1,8“ senzor

Režim pořizování: jednotlivé snímky,  
multi-shot, video

Nastavení optického ohniska 

Řízení ISO: elektronika

Připojení: USB 3.0 SuperSpeed

• Iluminační modul pro osvětlování a vyhodnocování  
 tloušťky lipidové vrstvy (Lipid Layer Thickness, LLT)

• Infračervené osvětlení pro snímky Meibomových žláz

• Digitální vyhodnocení výšky slzného menisku

• Objektivní analýza mrkání

• Uživatelsky příjemné softwarové rozhraní pro  
 suché oko se snadnou obsluhou 

• Léčebný protokol vyvinutý našimi špičkovými  
 odborníky pomáhá při interpretaci dat a výběru léčby 

• Skladný systém DEM 100 umožňuje používání  
 štěrbinové lampy bez narušení

www.sbmsistemi.com
Strada Torino, 43 - 10043 Orbassano (Torino) Italy - Tel. +39.011.19923378 - info@sbmsistemi.com

uni en iso 9001:2015 Nr. 8631/0
uni cei en iso 13485:2016 Nr. 8632/0


