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Ακριβής διάθλαση

Μεθόδο απεικόνισης ζώνης μεγάλης κόρης
Η μέθοδος απεικόνισης ζώνης μεγάλης κόρης επιτρέπει την μέτρηση μια μεγάλης
επιφάνειας εως 6 χιλ. διάμετρο και μπορεί να δείχνει την διαφορά μεταξύ της μεγάλης
επιφάνειας διάθλασης και την κεντρικής περιοχής διάθλασης εως 3.5 χιλ διάμετρο.

SLD και πολύ ευαίσθητο CCD
Το σύστημα συνδυάζοντας το  Super Luminescent Diode (SLD) και το πολύ ευαίσθητο CCD
βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα  μέτρησης ακόμα και σε πολύ ώριμα καταρρακτικά
μάτια.  

Ιδανική θόλωση για να ελαχιστοποιήσει την προσαρμογή (διαθέσιμο για το ARK-1s
και το ARK-1a) 

Η θόλωση επιτρέπει στον ασθενή να βλέπει το στόχο καθαρό και ελαχιστοποιεί την
παρεμβολή με την προσαρμογή ακόμα και σε υψηλό αστιγματισμό.

Μετρηση οπτικής οξύτητας και με χρήση τεστ  θάμβους (διαθέσιμο για το ARK-1s)
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Το ARK-1s μπορεί να μετρήσει την οπτική οξύτητα. Μια πηγή φωτός θαμβους προβάλλεται
δίπλα στον πίνακα και ετσι μετράται η οπτική οξύτητα σε συνθήκες θάμβους.

Απλή εκτίμηση θολερότητας με χρήση οπίσθιου φωτισμού (διαθέσιμο για το ARK-1s
και το ARK-1a)

Ο οπίσθιος φωτισμός δίνει την δυνατότητα παρατήρησης των θολεροτήτων των οπτικών
μέσων του ματιού.
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Μέτρηση προσαρμογής φιλική προς τον χρήστη (διαθέσιμο για το ARK-1s και το
ARK-1a)

Η αντικειμενική μέτρηση της προσαρμογής επιτυγχάνεται με τον ασθενή να επικετρώνεται
σε ενα στόχο ο οποίος κινείται και πλησιάζει απο μακρυά, κοντά.

 

Κερατρομετρικές ενδείξεις με χρήση δακτυλίου

Ο δακτύλιος χρησιμοποιείται για την κερατομέτρηση μειώνοντας παρεμβολές απο το
βλέφαρο.
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