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…un tester vizual digital simplu şi unic  care satisface toate necesităţile profesionale pentru testarea vederii ! 
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• Fundaluri 100% separate şi egale ! 

• Separarea imaginilor este creată prin intermediul celei mai 
îmbunătăţite tehnici de polarizare, care elimină imaginile dublate  

• Fără alte accesorii opţionale,  POLA VistaVision permite vizualizarea 
optotipurilor cu polarizare pozitivă  

• LCD 22-inch wide screen (1680x1050), Anti-Relexie, calibrare şi 
iluminare certificată. 

• Montare pe perete sau portabil. Complet silenţios (fără ventilatoare) 

• Sistem de operare Linux încorporat 

• Teste dinamice bazate pe parametrii şi distanţă 

• Toate hărţile cu litere au funcţie aleatorie şi de contrast senzitiv 

• Software complet, precis şi versatil pentru o evaluare  rapidă; 

Examinarea acuităţii pacientului programabilă. 

• Upgrade gratuit pentru software.  

• Durată de viaţă lungă, tehnologie de ultima oră şi preţ competitiv! 

 

 

    

Teste  Pola, MKH-Haase  … 

Testele binoculare sunt afişate cu polarizare pozitivă 
pe un ecran LCD special : o soluţie unică pentru 

testele de vedere monoculară şi binoculară! 

    

Hărţi, ETDRS 

De la 0.3 la 2.0(decimal), 13 nivele de contrast 
LogSC , aleatoare, o literă, o linie, multiple linii, 

roşu şi verde. 

FAST 2-1 psycho-physic procedure 

  

Test de Contrast Senzitiv 

144 stimuli calibraţi, 3 înclinaţii aleatoare, 8 nivele 
de contrast senzitiv, 6 nivele de frecvenţă spaţială  

(de la 0.75 la 18 cicluri/grade), raport grafic. 

                 

Tabele  Ishihara  

(25 tabele luminate calibrate) 
 

Stereo Test (15 tabele) 
Care se folosesc cu ochelarii roşu-verde. 

 

Tipuri  de hărţi: Litere Snellen, Litere Sloan, Numere, E-uri Albini, Inele Landolt, Simboluri Kolt, Simboluri Lealike, Allen Preşcolar, ETDRS pentru  
Refracţie, ETDRS Dreapta, ETDRS Stânga, Test de Contrast Senzitiv, Imagini pentru Retinoscopie, Roşu – Verde, Grile, Cadran de Ceas pentru 
Astigmatism, Puncte cilindrice în Cruce, Optotipuri  Circulare, Test  Osterberg, Balans Binocular, Litere Luminoase în Coloană, Litere Luminoase în 
Linie, Test Schober, Cadran de Ceas pe Jumătate, Test Cruce (K), Test Vertical Dreptunghiular (H), Test Orizontal Dreptunghiular, Indicator  Vertical 
(Zv), Indicator  Orizontal (Zo), Dublu Indicator (DZ), Triunghi Stereo (St), Balans Stereo, Diferite Stereo D6/D8, Cowen (C), Punct de FIX, Test 
Patru Puncte Worth, Test Puncte Aleatorii, Maddox LED Test, Test Color Nevăzători, Hărţi Contrast - Contrast Senzitiv-6 linii, Hărţi Contrast  Contrast 
Senzitiv -12 linii, Stereo Test Osterberg, Test OXO Mallet, Test Stereopsis Roşu-Verde, HOTV, Foria Orizontală, Foria Verticală, Test Cruce, Grilă 
Amsler, Imagini pentru Copii, Litere Ebraice, Ideograme Chinezeşti, Grilaje Sinusoidal, Anatomia Ochiului, Filme pentru Copii, Filme  Tutoriale… 



 

 

 
Tehnologie de Ultimă Oră 

În comparaţie cu sistemele LCD polarizate convenţionale, POLA 
VistaVision foloseşte o tehnologie unică de polarizare fără imagini 
dublate.  

Majoritatea Testerelor Vizuale de renume din lume sunt bazate pe 
un computer personal (PC): sistem de operare standard, stocarea 
datelor pe hard diskuri mecanice, disipare mare de căldură, … toate 
acestea conduc la probleme de fiabilitate! 

POLA VistaVision este diferit de sistemele bazate pe PC! 

POLA VistaVision se bazează pe o calitate superioară, cea mai nouă 
tehnică de polarizare şi pe o maximă fiabilitate a sistemului: 

• Fundaluri 100% separate şi egale 
• Sistem de Operare Linux Încorporat  (1) 

• Stocare date pe memorie Flash (2) 

• Placa de baza  cu un consum de numai 4W   (3) 

(1) Pentru asigurarea stabilităţii programului software. 

(2) Pentru evitatea problemelor de memorie şi a corupţiei sistemului. 

(3) Pentru o utilizare îndelungată şi silenţioasă.  

 
Metoda Modernă de Testare 

POLA VistaVision este un aparat fiabil 

• 40.000 ore de viaţă pentru LCD  garantate 

POLA VistaVision este un aparat precis 

• Imagini clare prin separare  

• 12 ani de dezvoltare software cu suportul oftalmologilor şi 
opticienilor. 

• Luminozitatea şi contrastul LCD-ului sunt calibrate de o 
organizaţie certificată pentru măsurarea contrastului senzitiv. 

• Meniu de calibrare Roşu şi Verde. 

• Silenţios. 

POLA VistaVision este un aparat versatil 

• O soluţie unică pentru teste de vedere monoculară şi 
binoculară  

• Interfaţă: conectare wireless cu  Foropterul 

• Geanta Trolley pentru transport, Stand rotativ 

• Multi-utilizator: până la  3 utilizatori diferiţi 

• 4 evaluări ale pacienţilor programabile  

• Meniu în 4 limbi de circulaţie internaţională 

POLA VistaVision este sensibil mai ieftin 

• Mai ieftin decât produsele concurente 

 
Specificaţii 

• LCD pentru măsurarea vederii monoculare şi binoculare 

• LCD 22-inch, 1680x1050 pixel, 230 cd/m2, contrast 1000:1 , cu 
iluminare calibrată pentru o măsurare precisă. 

• Gama de  examinare: 0.03 – 2.0 

• Distanţa de măsurare: până la 8 m (26 ft), în paşi de 5 cm  

• Două fundaluri preselectate cu nivel de iluminare: Cameră 
iluminată normal şi cameră întunecată 

• Unităţi Vizuale : 17 reprezentări pentru acuitatea vizuală  
(decimal, 20 ft, 6 m, /10, log, LogMar, 10 ft, 3 m, …) 

• Doar cu 3 butoane din telecomandă se pot rula toate testele 

• Secvenţele ecranului sunt programabile 

• Secvenţele testului MKH conform cu Haase, peste 30 de teste  
polarizate  

• Test de Contrast Sensitiv:  Procedura “Secvenţiala” şi procedura 
“Fast 2-1” psycho-physic  

• Literă, linie orizontală,  linii descendente 

• Număr nelimitat de hărţi, aleatorizarea optotipurilor  

• Video player pentru copii şi sunet stereo 

• Design stilat, Silenţios 

• Dimensiuni (LxIxA): 52.5 x 36.5 x 6.5 [cm]. Greutate: 7 kg 

• Reţea: 110-220 VAC, 50-60 Hz.  Putere consumată: 60VA. Auto 
power off variabilă. 

• Baterii telecomandă: AAA (2x) 

• Montare pe perete standard  Vesa 100 x100 sau versiune pe 
birou 

• Clasificare: CE, Dispozitiv medical Clasa 1 

• Conform cu: standardul international UNI EN ISO 15004, ISO 
10938, ISO 8596, FDA 

• 5 ani garanţie (2 ani pentru ecranul LCD) 

• Software update gratuit, pentru totdeauna!  

 

 

Distribuitor exclusiv în România:  

www.eyecare.ro  office@eyecare.ro Tel (004)0744.629.515 
 

 

VISTAVISION® este o marcă înregistrată a DMD Med Tech s.r.l. 
VistaVision este dezvoltat, proiectat şi fabricat de  DMD Med Tech s.r.l 
Via Monviso, 14 – 10090 Villarbasse Torino Italy; Tel ++39 0119528282; Fax ++39 0119528402 

www.dmdmedtech.com , medtech@dmd.it  
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