
Maestro2
Оптична когерентна томографія 3D OCT-1

Повністю 
автоматизований ОКТ 
та повнокольорова 
ретинальна камера,
відтепер ще й з  
ОКТ-ангіографією!



З Maestro2 Ви отримуєте швидкий мультимодальний оптико-
когерентний томограф з ретинальною камерою, розвинутою 
системою управління даними та ОКТ-ангіографію. Це — 
повноцінна робоча станція для будь-якої серйозної клініки.

ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЧНЕ  

ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

В один дотик Maestro2 виконує автоматичне вирівнювання, 

фокусування, оптимізацію та зйомку. Після отримання 

зображення, можна одразу подивитись звіт. 

РУЧНЕ ТА НАПІВАВТОМАТИЧНЕ  

ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

На додаток до автоматизованого отримання зображень 

Maestro2 пропонує ручний та напівавтоматичний варіанти 

для роботи зі складними пацієнтами.

Maestro2  

найзручніший оптико-

когерентний томограф. 

В один дотик до екрана 

запускаються автоматичне 

вирівнювання, автоматичне 

фокусування та автоматична 

зйомка.

Повністю автоматизований  
передовий ОКТ-ангіограф
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Представляємо Вам повністю автоматизований оптико-когерентний 

томограф зі справжньо-кольоровою* ретинальною камерою 

та автоматизованою ОКТ-ангіографією** в одному компактному 

приладі. З легкістю натискання кнопки наше всесвітньо відоме 

мультимодальне рішення для ОКТ миттево надасть Вам інформацію 

про судинну структуру.

ОСОБЛИВОСТІ

•  Поєднання оптико-когерентного 
томографа та справжньо-кольорової 
ретинальної камери

•  Повністю автоматизоване отримання 
ангіографічних ОКТ-зображень

•  Компактний дизайн

•  Новий звіт Гуда (Hood Report) 
для скринінгу глаукоми***

•  Нормативна база даних для товщини 
сітківки, RNFL, GCL+ та CGL++

• Автоматична сегментація шарів

• Ширококутна ОКТ

• ОКТ переднього сегменту

• Панорамна візуалізація очного дна

Повністю автоматизований  
передовий ОКТ-ангіограф

Результати 
показуються 

миттєво

Одразу можна 
подивитись звіти

Виберіть іконку 
зйомки

Відрегулюйте положення 
опори для підборіддя 

та почніть зйомку дотиком 
до [Start CAPTURE]

*Справжнє повнокольорове зображення очного дна, біле світло, 24-бітний колір.  
**Доступне для продажу не в усіх країнах. ОКТ-ангіографія (OCTA) є опцією.

*** Доступне для продажу не в усіх країнах. 
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Представляємо Вам 
повністю автоматизовану 
ОКТ-ангіографію

З простотою натискання кнопки Maestro2 

надає миттєву інформацію про структуру 

судин в простому для інтерпретації форматі 

та дозволяє всебічно маніпулювати 

сегментами для розширеної діагностики.

Maestro2 з ОКТ-ангіографією
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Результати ОКТ-ангіографії 
здорового ока

Результати ОКТ-ангіографії 
клінічного випадку 
хоріоідальної 
неоваскуляризації (CNV)

Результати PinPoint 
Registration™ клінічного 
випадку з мікроаневризмами 
діабетичної ретинопатії
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Використовуючи режим для повторного обстеження 
можна повторювати сканування точно такої ж області 
з використанням однолінійного, радіального 
або 5-рядкового перехресного сканування.

Наступні 
візити

Перший візит

СКАНУВАННЯ ПРИ ПОВТОРНИХ ОБСТЕЖЕННЯХ

Деякі лікарі вважають за краще сканувати тільки локалізовані області, хоча повний обсяг даних 

забезпечує точну реєстрацію у повторному масштабному скануванні області 45 градусів з ОКТ 

Topcon. З цією метою для полегшення повторного локалізованого обстеження в Maestro2 додано 

функцію трекінгу. 

Ефективний робочий процес для діагностики

ШИРОКОКУТНІ OКТ-СКАНИ 

Maestro2 надає ширококутні ОКТ-скани 12 мм × 9 мм, що охоплюють макулу та диск зорового 

нерву. Цей режим сканування ідеально підходить для щорічного обстеження очей та скорочує 

час, необхідний на обстеження пацієнта. Дослідження надає товщину та референтні дані для сітківки, RNFL, 

GCL+ та GCL++ разом з топографією диску зорового нерва.
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ЗВІТ ГУДА (HOOD) ДЛЯ ГЛАУКОМИ ТА КАРТИ ЙМОВІРНОСТІ ДЛЯ ШИРОКОГО 

СКАНУВАННЯ 12 × 9 ММ У 3D 

Товщина сітківки / RNFL / GCL та метрики зорового нерва за одне швидке сканування. 

Відтепер є доступним новий звіт Гуда для скринінгу глаукоми (Hood Glaucoma Report). Цей інноваційний 

звіт спрощує та прискорює процес прийняття рішень за допомогою співвідношення структури 

(GCC / RNFL) з функцією (накладання тестових місць Visual Field).

АНАЛІЗ ШИРИНИ ТА КУТА ПЕРЕДНЬОГО СЕГМЕНТУ ОКА

Додаткова перевага Maestro2 — можливість ОКТ-сканування переднього сегмента без потреби 

у додаткових коштовних та чутливих лінзах. З додаванням підтримки переднього підголівника 

Maestro2 здатний отримувати скани рогівки та кута камери разом з вимірюваннями товщини та кута рогівки 

за допомогою вбудованих інструментів. Також можна візуалізувати / виміряти меніск сльози сухого ока.

*Є доступним не в усіх країнах. Перевірте доступність у Вашій країні у Вашого дистриб’ютора.
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5-ТИ ЛІНІЙНЕ СКАНУВАННЯ НАВХРЕСТ

Миттєве 5-лінійне перехресне сканування 

(6 мм, 9 мм) по горизонталі та по вертикалі.

ОКТ-АНГІОГРАФІЯ

Доступні різні протоколи OCTA-сканувань; 

3 × 3 мм, 4,5 × 4,5 мм та 6 × 6 мм. Цей масштабований 

звіт надає чіткий ОКТ-ангіографічний огляд.

АНАЛІЗ МАКУЛИ У 3D

Корисний інструмент для розуміння загальної 

картини та точної форми фовеальної зони. 

3D-зображення доступне для областей 

сканування 6 × 6 мм. Звіт включає карти товщини 

та нормативну базу даних товщини сітківки.

КОЛЬОРОВА ФОТОГРАФІЯ ОЧНОГО ДНА 

ТА ПЕРИФЕРИЧНА ФОТОГРАФІЯ ОЧНОГО ДНА

Немідріатична кольорова фотографія очного дна 

та периферична фотографія очного дна 

надається Maestro2 в стандартній комплектації.

Розгорнутий набір звітів: керівництво для діагностики

РОЗГОРНУТИЙ НАБІР ЗВІТІВ

Maestro2 має функції розширеного аналізу для макули та глаукоми. Повні та докладні звіти можна швидко 

роздрукувати або відправити до системи управління зображеннями.

МАКУЛА МАКУЛА

ФОТОГРАФІЯ 
ОЧНОГО ДНА

ОКТ-АНГІОГРАФІЯ 
(OCTA)
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ШИРОКОКУТНЕ СКАНУВАННЯ У 3D (12 × 9 мм)

Дозволяє отримати в одному звіті зображення 

макули та зорового нерва, надаючи аналіз 

сітківки, RNFL та GCL. Нормативна база даних 

RNFL, GCL+, GCL++ та сітківки надається 

автоматично.

3D-АНАЛІЗ ДИСКА ЗОРОВОГО НЕРВА

Поєднує топографію диска зорового нерва, 

фотографію очного дна, різні перипапілярні 

параметри та вимірювання товщини RNFL. Також 

надається нормативна база даних для параметрів 

RNFL та параметрів диска зорового нерва.

Розгорнутий набір звітів: керівництво для діагностики

ГЛАУКОМА

3D-АНАЛІЗ МАКУЛИ З GCL

При використанні 3D-сканування макули також 

є доступним аналіз шару гангліозних клітин 

(GCL). У звіт включаються нормативна база даних 

для GCL+ та GCL++, а також аналіз симетрії.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ (RNFL)

Дозволяє проаналізувати та порівняти зміни 

з плином часу між базовим візитом із максимально 

трьома іншими візитами водночас. Містить 

тенденції параметрів диска зорового нерву 

та нормативну базу даних.

ГЛАУКОМАГЛАУКОМА

ГЛАУКОМА
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Висока роздільна здатність зображень ОКТ 
та справжньо-кольорових зображень очного дна 

ПЕРИФЕРИЧНА ФОТОГРАФІЯ ОЧНОГО ДНА

Maestro2 дозволяє оператору або автоматично 

вибирати дев’ять стандартних полів, 

або управляти фіксацією пацієнта вручну 

для створення мозаїчного зображення 

за допомогою програмного забезпечення 

AutoMosaic.

РЕЖИМ КАТАРАКТИ 

В режимі «Катаракта» позиція сканування 

автоматично переміщується вниз або вверх 

для уникнення спричинених катарактою 

помутнінь.

ФУНКЦІЯ LIVE FUNDUS VIEW™ ДЛЯ  

ОГЛЯДУ ОЧНОГО ДНА У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ  

OCT-LFV — це проекція зображення сітківки 

у реальному часі. Чітке зображення очного дна 

в реальному часі дозволяє з легкістю побачити 

диск зорового нерва, судини сітківки та, коли 

це необхідно, місцеположення сканування.

*  Справжнє повнокольорове зображення очного дна, 
біле світло, 24-бітний колір.
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СПРАВЖНЯ КОЛЬОРОВА* 

ФОТОГРАФІЯ ОЧНОГО ДНА

Maestro2 має вбудовану повноколірну 

фундус-камеру. В один дотик Ви одночасно 

отримуєте ОКТ-зображення заднього сегменту 

та справжні кольорові зображення очного дна. 

Це дозволяє точну реєстрацію та структурне 

підтвердження патології завдяки запатентованій 

технології PinPoint Registration™. Також доступні 

функція малої зіниці та отримання лише зображень 

очного дна.

Автоматичне
сканування 

поза межами 
помутніння

Помутніння



ОКТ ТА КОЛЬОРОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ОЧНОГО ДНА З ВИСОКОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ

В-скани та 3D-зображення з високою роздільною здатністю полегшують спостереження 

патологій та стану кожного шару сітківки. Високоякісна кольорова фотографія очного дна 

надає фундаментальну та допоміжну інформацію. ОКТ та кольорова фундус-фотографія є невіддільною 

комбінацією в щоденній діагностиці. 

Чоловік, 85 років, OD, оклюзія гілки центральної вени сітківки (BRVO)

Чоловік, 62 років, OS, діабетична ретинопатія (DR) та згорнутий у кільце ексудат

Жінка, 97 років, OD, вікова макулярна дегенерація (AMD)

Чоловік, 71 років, OD, макулярний отвір (повна товщина)

11



Додаткові можливості
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КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН

Maestro2 дозволяє економно використовувати робочий простір завдяки компактному дизайну та 

поворотному сенсорному екрану. Невеликі габаритні розміри дозволяють встановлення на звичайному 

робочому місці або на унікальному столі Topcon з кріпленням до стіни.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕДНЬОГО ВІДРІЗКА HA-2КОМПАКТНЕ РОЗМІЩЕННЯ

Пацієнт

Оператор

С
ті

н
а

С
ті

н
а

Перед пацієнтомЗбоку пацієнта

Позаду пацієнта



Максимальна гнучкість в позиціюванні екрану
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Специфікації

СПЕЦИФІКАЦІЇ

* Цифрова безчервона фотографія отримується через обробку кольорового зображення для його відображення у псевдобезчервоному вигляді.
** Обстеження та фотографії переднього сегменту можна здійснити лише при використанні додаткового комплекту для переднього відрізка (HA-2).
*** Використовується тільки для запису положення, в якому зроблена томограма.

Обстеження та фотографування очного дна

Тип фотографії Кольорова, безчервона*, інфрачервона***

Кут зйомки при фотографуванні 45°±5 % або менше
30° або еквівалент (цифрове збільшення)

Робоча відстань 34,8±0,1 мм (при зйомці очного дна)

Діаметр зіниці, при якому можна отримати зображення Нормальний діаметр зіниці: ø4,0 мм або більше
Малий діаметр зіниці: ø3,3 мм або більше

Роздільна здатність зображення очного дна (на очному дні) Центр: 60 ліній / мм або більше
Середній (r/2): 40 ліній / мм або більше
Середній (r): 25 ліній / мм або більше
Інфрачервона фотографія: центр: 5 ліній / мм або більше***

Обстеження та фотографія томограми очного дна

Діапазон сканування (на очному дні)  
  Горизонтальний напрям
  Вертикальний напрям

 
3–12 мм ± 5 % або менше
3–9 мм ± 5 % або менше

Метод сканування 3D-сканування (горизонтальне/вертикальне)
Лінійне сканування (лінійне/навхрест/радіальне)

Швидкість сканування 50 000 A-сканів за секунду

Латеральна роздільна здатність 20 мкм або менше

Поглиблена роздільна здатність 6 мкм або менше (цифрова роздільна здатність 2,6 мкм)

Діаметр зіниці, при якому можна отримати зображення ø2,5 мм та більше

Обстеження та фотографія очного дна та томограма очного дна

Ціль фіксації Внутрішня ціль фіксації: 
  Органічний елемент матричного типу
  Положення екрану можна змінювати та регулювати.
  Метод відображення можна змінити.
Периферична ціль фіксації:
  Відображається відповідно до відображеної позиції
  внутрішньої цілі фіксації.
Зовнішня ціль фіксації

Обстеження та фотографування переднього сегмента

Тип фотографії Кольорова та інфрачервона***

Робоча відстань 62,6±0,1 мм (при фотографуванні переднього сегмента)**

Обстеження та зйомка томограми переднього сегменту

Робоча відстань 62,6±0,1 мм (при фотографуванні переднього сегмента)**

Діапазон сканування (на рогівці)**
  Горизонтальний напрям
  Вертикальний напрям

3–6 мм ± 5 % або менше
3–6 мм ± 5 % або менше

Метод сканування Лінійне сканування (лінійне / радіальне)

Швидкість сканування 50 000 A-сканів за секунду

Ціль фіксації        Зовнішня ціль фіксації

ФУНКЦІЯ
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Автоматичне  
вирівнювання

Автоматичне  
фокусування

Автоматична  
зйомка

Maestro2
Оптична когерентна томографія 3D OCT-1
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   ВАЖЛИВО     Щоб отримати найкращі результати з цим інструментом, будь ласка, перегляньте всі призначені для користувача інструкції перед початком роботи. 

Є доступним не в усіх країнах. Перевірте доступність у Вашій країні у Вашого дистриб’ютора.

3D OCT-1 (Type: Maestro2)
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Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, The Netherlands
P.O. Box 145, 2900 AC Capelle a/d IJssel, The Netherlands
T +31-(0)10-4585077, F +31-(0)10-4585045
medical@topcon.eu, www.topcon-medical.eu

Topcon Danmark
Præstemarksvænge 25, 4000 Roskilde, Denmark
T +45-46-327500, F +45-46-327555
info@topcon.dk, www.topcon.dk

Topcon Scandinavia A.B.
Neongatan 2, P.O. Box 25, 43151 Mölndal, Sweden
T +46-(0)31-7109200, F +46-(0)31-7109249
medical@topcon.se, www.topcon-medical.se

Topcon España S.A.
Head Office: Frederic Mompou 4 
08960 Sant Just Desvern, Barcelona, Spain
T +34-93-4734057
medica@topcon.es, www.topcon-medical.es

Topcon Italy
Viale dell’ Industria 60
20037 Paderno Dugnano (MI), Italy
T +39-02-9186671, F +39-02-91081091
info@topcon.it, www.topcon-medical.it

Topcon France Medical S.A.S.
1 rue des Vergers, Parc Swen, Bâtiment 2
69760 Limonest, France
T +33-(0)4-37 58 19 40, F +33-(0)1-49212324
topconfrance@topcon.com, www.topcon-medical.fr

Topcon Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 41
D-47877 Willich, Germany
T +49-2154-885-0, F +49-2154-885-177
info@topcon-medical.de, www.topcon-medical.de

Topcon Polska Sp. z.o.o.
ul. Warszawska 23, 42-470 Siewierz, Poland
T +48-(0)32-670-50-45, F +48-(0)32-671-34-05
info@topcon-polska.pl, www.topcon-polska.pl

Topcon Great Britain Medical Ltd.
Topcon House: Kennet Side, Bone Lane 
Newbury Berkshire, RG14 5PX, United Kingdom
T +44-(0)1635-551120, F +44-(0)1635-551170
medical@topcon.co.uk, www.topcon-medical.co.uk

Topcon Ireland Medical
Unit 292, Block G, Blanchardstown, Corporate Park 2
Ballycoolin, Dublin 15, D15 DX58, Ireland
T +353-18975900, F +353-18293915
medical@topcon.ie, www.topcon.ie

МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕДІКУС»
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК  
ТА АВТОРИЗОВАНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР  
КОМПАНІЇ TOPCON В УКРАЇНІ З 2005 РОКУ

вул. Краківська, 22, Київ, Україна, 02094 
Тел.: +380 44 574 0571, Факс: +380 44 574 0573  
E-mail: eye@medicus.ua 
Web: www.medicus.ua/topcon


