
Descriere VX130 

7 puncte forte ale VX130 

Beneficii pentru prescriptor 

Tehnologia frontului de undă  

VX130  în practica curentă 

VX130 în chirurgia oculară 

Fabricant ● Distribuitor 

Consultații oftalmologice 

http://sover.ro/visionix-vx130/


Visionix® VX130 este un aparat 
multifuncțional ce realizează, în numai 
90 de secunde, 7 măsuratori total 
automatizate ale globului ocular.  
 
Printr-un ansamblu de tehnologii 
dezvoltate de grupul Luneau 
Technology Operations - camera de 
scanare Scheimpflug, tonometrie non-
contact, aberometrie și topografie 
corneană – VX130 oferă oftalmologilor 
un echipament inteligent, capabil să 
măsoare simultan o multitudine de 
parametri relevanți în investigarea 
aprofundată a sănătății vederii. 

Descriere 

Consultații oftalmologice 

● Refracție oculară 

● Screeningul 
glaucomului, 
cataractei și 
keratoconusului 

● Investigarea pre 
și post 
operatorie 

● Chirurgie 
refractivă 

 

http://sover.ro/visionix-vx130/


1. Integrează 7 măsurători complet automatizate:  

refracție ● keratometrie ● aberometrie ● 
topografie ● pupilometrie ●  

tonometrie ● pahimetrie 

2. Investigarea comprehensivă a țesuturilor 
oculare: scanare oculară pre-programată ● 
investigarea computerizată a refracției oculare 
● investigarea vederii diurne/nocturne ● 
screeningul glaucomului, cataractei sau 
keratoconusului ● chirurgia refractivă 

3. Versatilitate scanarea globală ● depistarea 
cataractei ● analiza opacității ● topografie 
volumetrică ● măsurarea tensiunii intraoculare 

4. Design compact 

5. Portabilitate 

6. Interfață grafică intuitivă și caracter user-friendly 
în utilizare 

7. Conectivitate - emite și exportă rapoarte într-o 
rețea de terminale WiFi  

7 puncte forte ● Refracție 

● Keratometrie 

● Aberometrie  

● Topografie 

● Pupilometrie 

● Tonometrie 

● Pahimetrie 

7 măsurători oculare în doar 90 de secunde 
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Creșterea calității serviciului 
medical și sporirea eficienței 
tratamentului 
 
Monitorizarea optimă și 
reducerea timpului alocat 
pacientului 
 
Integrarea în rețea asigură 
managementul performant al 
pacienților 
 
Facilitează fidelizarea clienților, 
sprijinând acțiunile de CRM 
 
Consolidează imaginea 
optometristului/oftalmologului 
drept “expert al vederii” 

Beneficii 

Monitorizarea optimă a capitalului vederii  
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Wavefront technology (Tehnologia 
frontului de undă) măsoară unghiurile 
dintre undele luminoase emergente 
din ochi, comparând unghiul de 
divergență sau convergență al undei cu 
un nivel de referință.  
 
VX130 determină tipul și gradul de 
complexitate al aberațiilor cu o 
precizie extraordinară.  
 
Cu wavefront technology pot fi 
evaluate caracteristicile oricărui sistem 
optic (ochi, aparate foto, telescoape 
etc) într-o multitudine de puncte, în 
timp ce tehnologiile tradiționale 
măsurau un singur punct sau o zonă 
limitată. 

Tehnologia frontului de undă  

Tehnologie VX pentru sănătate oculară 
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Investigarea aprofundată a 
refracției oculare 

Analiza  completă a camerei 
anterioare 

Screeningul keratoconusului  

Screeningul glaucomului 

VX130 în practica curentă 

Refracție obiectivă și screening 

Comparativ cu modelul precedent, 
VX130 permite analiza 
comprehensivă a camerei 
anterioare prin pahimetrie efectuată 
în multiple secțiuni orizontale ale 
globului ocular. 
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Cataractă și chirurgie refractivă 

Screeningul cataractei 
 
Investigarea pre și post-
operatorie a țesuturilor oculare 
iris, cornee, cristalin 
 
Chirurgie refractivă 

Analiza pre și post operatorie 

VX130 asigură monitorizarea 
performantă a capitalului vederii 
pacienților - conectat în rețea, 
accesează o bază de date ce permite 
medicului un acces facil la istoricul 
cazului și creșterea acurateții 
diagnosticului, asigurând premisele 
succesul tratamentului.   
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Fabricant ● Luneau Technology  
 

VX130 este conceput și fabricat sub 
coordonarea Visionix, brand ce aparține 
Luneau Technology Operations, un grup 
internaţional specializat în furnizarea de 
aparatură oftalmologică destinată 
echipării cabinetelor oftalmologice şi 
atelierelor de optică.  
Luneau deține o rețea internațională de 
11 subsidiare și colaborează cu 130 de 
distribuitori ce deservesc peste 100 de 
țări ale lumii. 

 

Distribuitor ● Sover Optica SRL 
Bdul Biruinței 48-50  
077145 – Pantelimon (Ilfov) 
021 351 66 26 
www.sover.ro 

Fabricant ● Distribuitor 

Vedere sănătoasă pe tot parcursul vieții   

http://sover.ro/visionix-vx130/
http://sover.ro/furnizori/luneau/
http://www.sover.ro/
http://www.luneautech.com/
http://sover.ro/visionix-vx130/



