
From Eye to Insight

FOCO NA PERFEIÇÃO
Tomografia de coerência óptica (OCT) EnFocus 
integrada ao microscópio oftalmológico Proveo 8
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FOCO NA PERFEIÇÃO

Atribua previamente  
as funções à alça para 
cada usuário para obter 
ajustes rápidos e suaves 
no microscópio

Maior percepção dos detalhes da subsuperfície

Complemente a visualização do seu microscópio com captura 
e processamento de imagens claras e nítidas dos detalhes 
do tecido até então ocultos para entender melhor a patologia 
ocular. A captura e processamento de imagens OCT EnFocus 
oferece maior percepção com informações adicionais para 
seus procedimentos oculares anteriores e posteriores. 

Confirmação imediata das manobras

Confirme em tempo real como o tecido ocular está reagindo 
de forma intraoperatória às suas manobras cirúrgicas. Ajuste 
seu plano conforme necessário, graças à confirmação visual 
imediata da reação do tecido subsuperficial. Conquiste ainda 
mais confiança no resultado cirúrgico. 

Liberdade máxima na sala de cirurgia

Trabalhe de forma tranquila e independente: Alterne as 
visualizações sem esforço usando o pedal, a alça ou a tela 
touch screen. Obterá sempre uma captura e processamento de 
imagens OCT consistente graças à otimização de imagem 
através de um toque, incluindo as funções de localização 
automática, brilho automático e nitidez automática. 

Medição em tempo real da espessura da córnea

Aplique suas habilidades com muito mais 

confiança durante cirurgias oftalmológicas com 

OCT intraoperatória EnFocus integrada

Alterne facilmente entre  
a visualização do micros
cópio e uma visualização 
OCT intraoperatória a 
qual quer ponto, sem inter
romper a cirurgia. Revise 
os escaneamentos obtidos 
e registre da mesma 
maneira.

Visualização de quadro EnFocus  
de um escaneamento de retina



Reflexo vermelho consistente e confiável

Proveo oferece um reflexo vermelho e contraste de imagem 
estáveis e claros, mesmo durante a facoemulsificação, graças 
à iluminação CoAx 4. Essa tecnologia usa quatro percursos  
de feixe individuais e um diâmetro de campo do diâmetro de 
iluminação ajustável.

Mais detalhes em uma imagem rica em textura

 A tecnologia FusionOptics une maior profundidade de campo  
e alta resolução para uma imagem nítida e rica em textura. 
Visualize todos os detalhes de que precisa de camadas 
periféricas à membrana, sem precisar ajustar o foco 
continuamente.

Exiba seu microscópio e imagens OCT nas  
oculares ou no monitor HD de 27” para você  
e sua equipe. Para projeções em uma tela maior, 
use uma das quatro saídas de vídeo.

A tomografia  
de coerência 
óptica (OCT) 
EnFocus  
é integrada 
à estativa

“Ter confirmação a cada etapa durante a cirurgia é uma vantagem 

significativa e é fundamental para a tomada de decisão cirúrgica e 

o diagnóstico. Por experiência, acredito que o OCT intraoperatória 

faz a diferença entre concessão e perfeição.” 

Dr. Barbara Parolini, Eyecare Clinic Brescia, Itália.

Cirurgia confortável e eficiente

Posicione seu microscópio para obter um trabalho suave e 
trabalhe com facilidade graças aos freios eletromagnéticos 
de longo alcance pequenos. Para um fluxo de trabalho sem 
interrupções, as configurações podem ser préprogramadas 
por procedimento e fase da cirurgia, depois então o controle 
é feito através de um toque no pedal sem fio.

Com o Proveo 8 você se beneficia de uma solução 

completa de fluxo de trabalho e visualização para sua 

sala de cirurgia oftalmológica.



Proveo 8 é um  
microscópio cirúrgico Classe I

OCT EnFocus é um 
dispositivo médico 
classe IIa

Proveo 8: Construção

Estativa de solo Quatro rodízios giratórios de 360° (Ø150 mm),  
freio de estacionamento

Materiais  > Conformidade com RoHS
 > Revestido com tinta antimicrobiana

Carga Estativa de solo máx. de 8,0 kg da interface do anel rabo 
de andorinha do microscópio

Peso  > Estativa de solo aproxim. 380 kg sem carga e sem  
OCT EnFocus integrada, 390 kg c a OCT integrada

 > Instalação no telescópio CT42 total aproximado  
de 200 kg

Proveo 8: Óptica e iluminação

FusionOptics Para maior profundidade de campo e alta resolução  
para o cirurgião principal e o assistente

Ópticas OptiChrome Para alto contraste, alta resolução, cores naturais,  
sem deficiências cromáticas

Ampliação 6:1 zoom, motorizada

Ampliação total 4,1× a 24,5× com 10× ocular
5,1× a 30,7× com 12,5× ocular 

Faixa de foco 75 mm

Objetiva/distância 
de trabalho

WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD: Distância de trabalho, f: Comprimento focal

Campo de visão 51,4–8,6 mm Ø com 10× ocular

Oculares Oculares de campo amplo para pessoas que usam 
óculos, ajuste de dioptria de 8.3×, 10× e 12.5×, 
configurações de dioptria de ± 5 e portaoculares 
ajustáveis

Iluminação direta com 
2 lâmpadas LED

Luz principal
 > Sistema de iluminação de LED integrado para 

iluminação uniforme, intensiva do campo de visão
 > Brilho ajustável continuamente com halogênio  

como temperatura de cor

Iluminação coaxial CoAx 4
 > Unidade de iluminação para gerar uma luz Red 

Reflex clara e estável, diminuindo a luz dispersa 
pela esclera e aumentando o contraste da imagem

CoAx 4 ajustável O diâmetro da iluminação coaxial é ajustável entre  
4 e 23 mm por meio do pedal

Foco fino Disponível para câmera integrada ou  
câmera 1/3 externa com interface Cmount

Proveo 8: Pode ser atualizado

OpenArchitecture Preparado para integração de câmera de vídeo, gravação 
digital e sistemas de processamento de imagem como, 
EnFocus OCT, e monitores

Conectores  > Quatro conectores embutidos para transferência de vídeo 
e de dados (DIV Out, DIV In, Cvideo Out, HDSDI Out)

 > Fonte de alimentação interna 12 Vcc, 19 Vcc, 24 Vcc e 
terminais CA

Vídeo 2D HD Opcional, vídeo e gravação 2D totalmente integrada

Proveo 8: Dados técnicos

Conexão elétrica  > 600 VA 50/60 Hz
 > 100–240 V~ 50/60 Hz
 > 2 × T10 AH 250 V

Classe de proteção Classe 1

OCT EnFocus (Ultra-HD): Desempenho óptico

Resolução axial no tecido 2,4  4,0 µm

Resolução lateral 1531 μm para a objetiva 175 mm e 1634 μm  
para a objetiva 200 mm

Profundidade de imagem 
no tecido 2,5 mm

Campo de visualização lateral 
(faixa de escaneamento)

até 20 mm x 20 mm por toda a gama de 
ampliação do microscópio

Resolução de exibição de 
imagem 1920 x 1080 pixels

Velocidade de aquisição de 
imagem

Taxa de atualização do monitor  
> 36000 escaneamentos/s, 30Hz Bscan

Potência óptica do OCT < 750 μW

Comprimento de onda de centro 
de processamento da imagem 860 nm

Distância de trabalho  
da lente objetiva de 175 mm 178 mm

Distância de trabalho  
da lente objetiva de 200 mm 203 mm

Sistema de visualização  
de fundo

Compatível com BIOM 5, Pronto para  
BIOM e lentes de contato planas

OCT EnFocus (Ultra-HD): Recursos físicos

Sistema operacional  
da estação de trabalho Windows 10 de 64 bits

Cabeçote de escaneamento 
removível Sim

Dimensões do scanner da OCT

Cabeçote de escaneamento: 6 cm (a) x 10 cm 
(diâmetro externo)
Braço do relé: 28 cm (a) x 4 cm (diâmetro 
externo) 
Conjunto de escaneamento: 21 cm (a) x 17,5 cm 
(l) x 39 cm (c)

Altura do cabeçote  
de escaneamento 2,6 kg (5,7 lbs)

Nem todos os produtos e serviços foram aprovados por ou são oferecidos em todos os mercados, 
as etiquetas e as instruções aprovadas podem variar de um país para o outro. Entre em contato 
com seu representante Leica local para mais detalhes.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
MaxSchmidheinyStrasse 201
9435 Heerbrugg, Switzerland

Leica Microsystems NC, Inc.
4222 Emperor Blvd, Suite 390,
Durham, NC 27703, USA

Leica Microsystems CMS GmbH
ErnstLeitzStrasse 1737
35578 Wetzlar, Germany

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH9435 Heerbrugg
T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


