
Auto Tonômetro 
Reichert 7CR

Auto Tonômetro Reichert 7CR + Tecnologia
de Reação da Córnea

“O Tonômetro de Glaucoma” 

O  Reichert  7CR  utiliza  um  processo
patenteado de aplanação bidirecional para
caracterizar as propriedades biomecânicas
da córnea e reduzir o impacto na medição
IOP.  Este  tipo  de  medição,  denominada
Compensação  Corneana  IOP  (IOPcc)  é
afetada  minimamente  pelas  propriedades
visco-elásticas  da  córnea,  espessura  ou
procedimentos cirúrgicos, como LASIK ou
PRK. O IOPcc é um melhor indicador de
glaucoma  do  que  outros  métodos  de
tonometria,  incluindo  aplanação  de
Goldmann.

O Reichert 7CR é mais clinicamente válido em todos os assuntos, incluindo:

 Pacientes com Glaucoma de Tensão Normal

 Pacientes com Glaucoma de Ângulo Primário Aberto

 Pacientes pós LASIK e cirurgias refrativas

 Pacientes com Fuch ou Edema de Córnea

 Pacientes com Ceratocone

 Pacientes com córneas grossas, finas ou de outra forma biomecanicamente atípica
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Pontuação Waveform garante resultados confiáveis:
O Reichert 7CR utiliza um recurso avançado de pontuação do sinal que ajuda a garantir a
precisão e a confiabilidade dos resultados. Para cada medição é atribuída uma pontuação
baseada na análise do sinal internamente processado do algorítimo. Pontuações abaixo
de  um determinado  limite  são  indicados  como  incertos.  Quando  várias  medidas  são
tiradas em um mesmo olho, uma tecnologia inteligente de média proporciona uma média
ponderada, que depende da pontuação da onda. Nenhum outro tonômetro fornece aos
operadores comentários objetivos sobre a qualidade da medição tirada!

Metodologia de medição sem contato:
O alinhamento e a medição com o Reichert 7CR são totalmente automatizados. O jato de
ar  colimado  fornece  uma  força  suave  à  córnea  enquanto  um  sistema  eletro-óptico
monitora o processo de aplanação. O resultado é uma medição rápida que é confortável e
nada intimidante ao paciente e simples para qualquer operador executar. Melhor de tudo,
a medição é sem contato, portanto não é necessário nenhuma anestesia e não há risco de
contaminação cruzada.

Controle de aplanação automática e em tempo real:
O sistema de detecção da aplanação do Reichert 7CR monitora a mudança na curvatura 
da córnea em tempo real, gravando 400 dados de amostra durante os 25 milésimos do 
processo! Este recurso único garante que a força de aplanação apropriada é 
automaticamente transferida para cada olho a ser medido.

Fácil de usar para o paciente e operador:
A nova interface sensível ao toque possui um sistema de operação baseado em ícones
fácil  de  usar,  permitindo  até  mesmo os  usuários  inexperientes  a  fazer  medições  em
segundos. A tela colorida orienta o operador durante o processo de medição mostrando
tudo,  desde o alinhamento do olho até a tela de leituras.  Os pacientes simplesmente
encostam no descanso para a testa enquanto o alinhamento e a medição completamente
automatizados ocorrem.

A  velocidade  e  a  simplicidade  do  Reichert  7CR  são  diferentes  de  qualquer  outro
tonômetro!

O Reichert 7CR possui estes grandes recursos:

 Fácil de usar, tela sensível ao toque.

 Pacientes simplesmente encostam no descanso de testa.

 Alinhamento é completamente automatizado.

 Modo de medição tripla.

 Exibe claramente todos os dados de medição.

 Impressora interna simplifica o armazenamento da gravação.

 Dados eletrônicos são transferidos via porta USB.

 Queixeira opcional.

Projetos Ópticos Comercial Ltda.
Rua Diogo de Quadros, 190 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - 04710-010

Tel: (011) 5183-9074   -   Fax: (011) 5183-9087
contato@projetosopticos.com.br

www.projetosopticos.com.br

http://www.projetosopticos.com.br/
mailto:contato@projetosopticos.com.br


Especificações:

Número do Catálogo: 
16060 - Auto Tonômetro Reichert 7CR

 Peso: 10,4 kg 

 Altura: 50,2 cm

 Largura: 26,7 cm 

 Profundidade: 35,6 cm

 Voltagem: 100 - 240 VAC 

 Frequência: 50 / 60 Hz 

 Faixa de Medição: 7 - 60 mmHg (ISO 8612 tonômetro padrão)
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