
OCULUS Myopia Master®

Refrakció, Tengelyhossz 
és Keratometria mérés
A rövidlátás korai felismerésére és kezelésére

KÖNNYEDÉN!
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MYOPIA MASTER



Az all-in-one myopia 
management műszer
A fénytörési hibák, tengelyhossz és a keratometria 
mérése a legfontosabb szempontok a rövidlátás 
professzionális kezeléséhez, de csak ezen adatok 
együttes értékelése adja a személyre szabott 
megoldások legjobb lehetőségét.

Könnyű együttműködés

� Előredefiniált szoftveres munkafolymat

� A specifikus kockázatok figyelembe vétele

� Könnyes értelmezhető riportok

Megbízható és 
reprodukálható adatok
Az axiális hosszúság ismételt méréseinek a szórása 
kb. 0.03 mm, amely 0.08 D törési hibának felel meg.

Hypermetropia vagy myopia értékelésnél egyaránt.

at -3.00 D at -6.00 D

MYOPIA MASTER

Gyors és érintésmentes
mérési mód
A Myopia Master® gyors és megbízható 
eredményeket szolgáltat a legfontosabb myopia 
paraméterek tekintetében. A mérési folyamat 
kevesebb, mint 2 percig tart. Abszolút 
érintésmentesen és így fájdalommentesen is.

STAND 
ALONE



A myopia kezelése sosem volt 
még ilyen egyszerű!



Keratometria
A szaruhártya bázisgörbülete a szem elsődleges 
töréskomponense, könnyen és pontosan 
mérhető. A mérések pontosságát az azok 
megbízhatósági értékei mutatják.

Refrakció
A rövidlátás értékének a megállapítására általánosan 
alkalmazott módszer a refrakciómérés. Azonban a 
gyermekekre jellemző mérési változékonyságok 
(erőteljes akkomodáció) miatt cycloplégiában elvégzett 
mérés javasolt a rövidlátás professzionális felméréséhez.

Tengelyhossz
Ez a paraméter nagyon pontosan és az 
akkomodációtól függetlenül mérhető. Az axiális 
hossz progressziója megbízható paramétere a 
rövidlátás progressziójának. Az axiális tengelyhossz 
mérése a "gold standard" a myopia kezelésében. 

Csak egy gyors mérés 
az egész folyamat

MÉRÉS1



Binokuláris axiális hosszmérések, normatív növekedési görbékben ábrázolva, a BHVI-ból generálva

Összetett paraméter értelmezés  
etnikai és nemtől függő 
növekedési görbék által.
A páciens adatait összehasonlítjuk a normatív 
adatbázisban szereplő növekedési görbékkel, 
amelyeket több mint 20 000 szem alapján számolunk. 
A BHVI exkluzív algoritmusai olyan egyszerűvé teszik az 
adatok értelmezését, mint még soha.

ADAT ANALÍZIS2

Mért egyéni adatok előre jelzett felnőtt axiális 
hosszúsággal és törésmutatóval. Az R és L jelű 
pontok az egyes betegek jobb és bal szemének 
axiális hosszát jelentik a vizsgálat idején

A normatív növekedési görbék etnikum és nem szerint

Egyéni kockázatértékelés adatelemzés alapján



A szem mérési eredményei mellett 
figyelembe kell venni az életmód és 
a genetika tényezőit is. 
A Myopia Master® szoftver alapértelmezett kérdőívet nyújt 
a legfontosabb kockázati tényezőkre vonatkozóan. További 
kockázati tényezők hozzáadhatók és testreszabhatók a 
Question Kit segítségével.

Minden információ szakértői véleményeken alapul.
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Megjegyzés rovat bármilyen 
megjegyzés hozzáadásához

Színskála a kockázat 
gyors azonosításához

Részletek gomb a 
kockázati modulok eléréséhez

Öröklődés Gyakori, közelre 
néző tevékenységek

Kültéri 
aktivitás 
hiánya
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Könnyű páciens oktatás a 
"közlekedési lámpa" színrendszernek 
köszönhetően
A Myopia Master® szoftver segíti a szakemberekett a 
gyermekek és szüleik tájékoztatásában és oktatásában. A  
közeli munkatávolság meghatározó számológép nagyon 
hasznos eszköz a közeli tevékenységek kockázati tényezőinek 
a kiszámításához. 

Önmagában a közeli munka időtartam már jó becslést ad, 
amelyet aztán további adatbevitelekkel szűkíteni lehet.

 PÁCIENS TÁJÉKOZTATÁS4

A munkahely közeli távolság és idő átlagként vagy 
egyenként adható meg 3 különböző tevékenységre: 
számítógép, könyv és okostelefon

 A kockázati 
tényező részletes 
magyarázata

Felugró hivatkozások
Színskála a kockázat gyors azonosításához



Értékelésen alapuló kezelési 
ajánlások

A szoftver az adatértékelés és a kérdőív kitötése alapján 
javasolja a kezelési lehetőségeket. A specialista 
személyre szabhatja az ajánlott kezelési módot, ha 
egyszerűen bejelöli a vonatkozó négyzeteket. 
A „következő vizsgálat” és az „e -mail” opciók a Myopia 
Riport elküldésére szolgálnak, így a beteg közvetlenül a 
szoftverből megkaphatja a szükséges informácókat. 

KEZELÉSI OPCIÓK5

Az értékelés eredménye 
az adatelemzésből és a 
kérdőívből

A digitális "Myopia riport" 
e -mailben küldhető a következő 
kontroll időpontjával együtt

Egyéni kezelési ajánlások gyógyszeres kezelésre, 
kontaktlencsére, szemüveglencsére vagy életmódváltásra



A jelentés, ami 
után nem lesz 
kérdés
A szülőknek szóló "Myopia riport" jelentés minden 
mérési eredményt és ajánlást tartalmaz. Segít a 
tudományos háttér megismerésében és megértésében 
is. A jelentés kinyomtatható vagy e-mailben 
elküldhető közvetlenül a Myopia Master® szoftverből.

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS6



7UTÁNKÖVETÉS7
Kezelési stratégia és anna 
sikeressége láthatóvá válik

A rendszeres utóvizsgálatok elengedhetetlenül 
szükségesek a myopia kezeléséhez. A Myopia Master® 
szoftver lehetővé teszi, hogy trendelemzésben 
megkeresse a legújabb mérést, és megjelenítse a 
kezelés sikerét.

A jelenlegi 
színskálázott 

kockázatértékelés 
progresszió nézettel 

(szürke skála)

A mérések nyomon követése gyors növekedést 
mutatnak az axiális hosszban, amelyet a harmadik 
mérés után megkezdett kezelés sikeresen lassít

A kezelés a második és a harmadik látogatás között 
0,01 % atropinnal (piros terület) nem volt sikeres, de 
0,1 % atropin (szürke terület) sikeres volt

A diagram nézetének módosítása



OCULUS Myopia Master® 

Műszaki adatok

OC/1895/WZ/EN
P/68100/EN

W W W.OCULUS.DE OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY 
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-295
Email: export@oculus.de • www.oculus.de

Find your local OCULUS representative on our website.
OCULUS is certified by TÜV according to
DIN EN ISO 13485 MDSAP

Tengelyhossz

Mérési tartomány 14 - 40 mm
Autorefraktométer
Corneal vertex distance (CVD) 0; 10.5; 12; 13.75; 15; 16.5 mm
Sph -20 - +22 D (CVD = 12 mm) 
Cyl 10 D (CDV = 12 mm)
Tengely 0° to 180° (1° lépésekben)
Minimum mérhető pupilla átmérő 2.5 mm
Fixációs cél hőlégballon
Technikai adatok
Méretek (W x D x H) 266 x 538 x 493 – 523 mm 
Súly kb. 12 kg
Feszültség 80 - 264 V AC
Frekvencia 47 - 63 Hz 
Interface USB
Javasolt számítógép konfiguráció Intel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics

A termékek és funkciók elérhetősége országonként eltérő lehet. Az 
OCULUS fenntartja a jogot a termék specifikációinak és kialakításának 
megváltoztatására. Minden információ érvényes a nyomtatáskor (02/21).

in accordance with Medical Device Directive 93/42/EEC

Stay tuned at 
www.myopia-master.comArgus Optik Kft. 

1182 Budapest, Lászlófalva utca 5.
www.argusoptik.hu
info@argusoptik.hu


