
Sistemas de orientação 2D e 3D IOL

A SUA MANEIRA DE OBTER 
RESULTADOS PRECISOS

Os sistemas de microscópio para o alinhamento IOL sem marcações durante a cirurgia de catarata
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A SUA MANEIRA DE OBTER 
RESULTADOS PRECISOS

Obtenha o mínimo astigmatismo residual 
para seus pacientes por meio dos 
sistemas de orientação IOL oferecidos 
pela Leica Microsystems.

As medições precisas do olho são a base de 
uma orientação exata que promove os 
melhores resultados para o paciente.

> Total integração com alguns dos 
topógrafos mais confiáveis e precisos

> A transferência de dados através de LAN, 
USB ou Cloud* ajuda a garantir que a 
precisão seja mantida tanto pré quanto 
intraoperatoriamente

* na elaboração

Elimine etapas manuais e a falta de precisão 
em potencial associada a elas

> O registro automatizado do olho dispensa o 
uso de marcações com tinta azul

> Se planejar mudanças na sala de cirurgia, o 
software dinâmica otimiza as etapas 
subsequentes automaticamente

> A total conectividade de dados evita a 
entrada manual 

Os seguintes sistemas de orientação TrueVision 2D e 
3D IOL são oferecidos pela Leica Microsystems:

> IOLcompass Pro - Orientação IOL sem marcação 2D

> 3D TrueGuide - Orientação IOL sem marcação 3D

Você se empenha em conseguir um mínimo astigmatismo residual para que seu paciente 
não precise usar óculos após uma cirurgia de catarata. Ao lidar com as minúsculas 
estruturas do olho, não há lugar para imprecisão.

Os sistemas de orientação IOL sem marcação oferecidos pela Leica Microsystems 
capturam medições precisas do olho para oferecer informações de orientação precisas, 
confiáveis e otimizadas de forma dinâmica. Os sistemas dão apoio para evitar impreci-
sões em potencial por todo o processo, desde o planejamento até o posicionamento da 
lente intraocular tórica (IOL), de modo a conseguir os melhores resultados possíveis para 
o paciente.

PRECISÃO NAS INFORMAÇÕES

PARA RESULTADOS PRECISOS

CONECTADO E 
INTELIGENTE



Aproveite os benefícios desta orientação 
precisa sem desvios causados pelo 
movimento do olho ou por ciclotorção

> Ampla gama de modelos intraoperatórios
que dão apoio em cada estágio da cirurgia

> Os modelos permanecem estáveis e
precisos com baixa latência, graças a um
registro sofisticado e ao rastreamento
ativo do olho

PRECISÃO  
CONFIÁVEL 
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Precisão nas informações para resultados precisos

O alinhamento preciso da lente começa com imagens e medições de 
referência precisas, por isso o IOLcompass Pro e o 3D TrueGuide são 
compatíveis com os topógrafos pré-operatórios mais confiáveis e 
precisos*.

> Selecione o dispositivo de topografia no qual você confia mais e
fique seguro de que a interface será perfeita

> O software de planejamento gera um plano cirúrgico personalizado
com o astigmatismo residual desejado e previsto, com base nos
dados exatos do topógrafo escolhido

> Continue a trabalhar com a alta precisão de seu dispositivo
pré-operatório durante todo o procedimento, graças à plena
conectividade de dados

*Compatibilidade com dispositivos pré-operatórios

Evite as etapas manuais e a respectiva falta de precisão 
através de perfeita conectividade e automação durante 
toda a operação de catarata.

PRECISÃO DO INÍCIO AO FIM

Bastam alguns
toques no mouse

O software de planejamento 
pré-operatório gera um plano 
cirúrgico personalizado com o 
resultado de refração desejado

Capture dados precisos 
através do dispositivo* 
topógrafo pré-operatório de 
sua escolha

Pentacam AXL0culus

Keratograph 5M

Tomey OA-2000 

i-Optics Cassini
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Conectado e inteligente

As cirurgias de catarata tradicionais incluem etapas manuais que 
são demoradas e dão oportunidade para a imprecisão. Os sistemas 
de orientação IOL oferecidos pela Leica Microsystems são 
projetados para eliminar estas etapas oferecendo um fluxo de 
trabalho cirúrgico integrado e inteligente.

> Não precisa se preocupar se o seu plano mudar durante a cirurgia,
o software potente e dinâmico ajusta-se às mudanças e otimiza
cada etapa subsequente do procedimento

> O registro automatizado do olho torna a demorada marcação com
tinta azul e o risco de embaçamento uma coisa do passado

> Evite a entrada de dados manuais, pois os dados do paciente e as
preferências do cirurgião são transferidos digitalmente do
topógrafo pelo fluxo de trabalho

PRECISÃO DO INÍCIO AO FIM

Documentação e aprendizado simplificados

O vídeo e o registro ao vivo na tela melhoram a colaboração na 
sala de cirurgia e permite o compartilhamento futuro com 
estudantes e outros profissionais, bem como a completa 
documentação nos arquivos do paciente.

> O vídeo ao vivo e os dados do paciente podem ser exibidos
simultaneamente na grande tela touch HD e registrados,
permitindo que a equipe da sala de cirurgia e os estudantes
acompanhem a cirurgia com facilidade

> Registro no HD 2D ou 3D (3D TrueGuide) com ou sem modelos

> Use o vídeo e as imagens imóveis capturadas para ensinar e
compartilhar com outros profissionais em seminários ou on-line.

USB, LAN,  
ou Cloud (em elaboração)

O sistema de orientação IOL  
integrado à sua plataforma 
de visualização do micros-
cópio

Trabalhe sem interrupção 
com o controle de modelos 
pelo comutador a pedal 
sem fio

Tela touch grande 
HD 2D ou 3D
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CCI / LRI

A posição exata e o tamanho das incisões 
são exibidos para permitir o início preciso 
do procedimento, considerando-se o 
astigmatismo induzido cirurgicamente.

Alinhado desde o início

Com o IOLcompass Pro e o 3D TrueGuide é possível evitar fontes de desvio em potencial, 
desde o registro impreciso de modelos no olho graças ao registro automatizado. Dispensa 
marcações com tinta azul, pois o software usa a imagem de referência pré-operatória 
para reconhecer os padrões da estrutura do limbo e do vaso sanguíneo escleral. Após a 
confirmação do cirurgião, os modelos são alinhados automaticamente com a imagem 
cirúrgica ao vivo.

PRECISÃO CONFIÁVEL

Opere com segurança sabendo que terá o apoio 
de dados de orientação estáveis e precisos.

Rhexis

Exibe o formato e o tamanho individuais das 
lentes capsulorhexis para o posicionamento 
do IOL ao longo do eixo óptico visual.

Eixo

Use o eixo alvo otimizado para garantir o 
alinhamento IOL tórico com o mais baixo 
astigmatismo residual previsto.

Sobreposição topográfica

Confirme o posicionamento comparado à 
sobreposição topográfica que mostra a 
curvatura exata da córnea.

Um modelo para cada etapa

Uma ampla seleção de modelos de orientação precisos que dão suporte em cada etapa da cirurgia de catarata.

Um alvo móvel

Durante a cirurgia o olho do paciente se move. 
Sem um sistema de orientação pode ser difícil 
adaptar-se continuamente à mudança de 
posição. Não se preocupe mais! O sofisticado 
sistema de rastreamento segue o olho em 
tempo real para uma orientação estável, 
precisa e totalmente confiável.
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Orientação IOL sem marcação 2D IOLcompass Pro

Aproveite os benefícios de uma assistência à navegação precisa 
e confiável, desde o planejamento até a cirurgia, por meio do 
IOLcompass Pro. 

> Visualize os modelos de orientação na ampla tela touch HD 

OU

> Trabalhe com os modelos de orientação injetados adicionalmente 
na ocular, desta forma, todas as informações necessárias estão 
disponíveis, sem precisar olhar para o lado

> Disponibilidade também do IOLcompass Blue, uma solução de 
orientação simplificada e econômica, a qual fornece modelos 
baseados em entrada de dados manual e usando suas marcações 
com tinta azul como referência para o alinhamento. 

Orientação IOL sem marcação 3D TrueGuide da TrueVision

Todos os benefícios da orientação 2D além de vantagens 
adicionais de trabalhar no estilo "heads-up" olhando para a tela 
HD 3D:

> Desfrute de uma experiência de imersão graças ao aprimora-
mento da profundidade de campo e a visualização de fundo

> Trabalhe confortavelmente na posição vertical, olhando 
diretamente para frente

> Suporte para comunicação e aprendizado, pois toda a equipe 
compartilha da mesma visualização cirúrgica 3D

> Use a tela 3D como um centro de visualização em sua sala de 
cirurgia exibindo dados adicionais de dispositivos de imagem 
de outros fabricantes

A SUA ESCOLHA, DA SUA MANEIRA

Escolha o 2D ou o 3D e desfrute de uma nova perspectiva da sala de 
cirurgia trabalhando no estilo "heads-up".

Os recursos do software dos sistemas de orientação IOL oferecidos pela Leica Microsystems e o projeto de arquitetura aberta 
dos microscópios facilita a atualização do 2D IOLcompass Pro para o 3D TrueGuide sempre que desejado. 

Consulte uma comparação completa do produto no verso da página
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CONEC-
TE-SE CO-
NOSCO!

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com

NORMAS E PADRÕES
Microscópios cirúrgicos Leica M844 F40, Leica M822 F40 e Proveo 8 com sistema de orientação IOL TrueVision integrado:
›› Diretriz do conselho 93/42/EEC de equipamentos médicos (MDD) e suas emendas. Classificação: Classe I, em conformidade com Anexo IX, norma 1 e norma 12 da diretriz.
›› IEC 60601-1 / EN 60601-1 Equipamentos médicos elétricos, Parte 1: Requisitos gerais – incluindo diferenças nacionais de EU, CA, US.
›› IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 Compatibilidade eletromagnética.
A Divisão Médica da Leica Microsystems (Schweiz) AG possui os certificados de sistema de gerenciamento para as normas internacionais ISO 9001 / ISO 13485 e ISO 14001 
relacionados à gestão de qualidade, garantia da qualidade e gestão ambiental.

VISÃO GERAL DOS SISTEMAS DE 
 ORIENTAÇÃO IOL

Todos os sistemas compatíveis com Cassini da i-Optics, Keratograph 5M da Oculus e OA-2000 da Tomey (em elaboração).

Orientação 2D IOL Orientação 3D IOL
IOLcompass Blue IOLcompass Pro 3D TrueGuide

Planejamento pré-operatório • •

Interface com topógrafos pré-operatórios (consulte a compatibilidade na página 4) • •

Transferência digital dos dados do topógrafo pré-operatório para o software de 
planejamento e para o microscópio

• •

Modelos Incisão CCI, capsulorhexis, centralização do IOL e alinhamento 
tórico

• • •

Imagem pré-operatória e sobreposição topográfica • •

Rastreamento dos modelos para as estruturas do olho • • •

Dispensa marcação com tinta para córnea • •

Configuração e controle em tela touch • • •

Controle de modelos pelo comutador a pedal e manual • • •

Modernize seu microscópio oftalmológico Leica (M822/M844 F40, Proveo 8) • • •

Facilita o trabalho "heads-up" olhando a tela 3D •


