
„Moje profese vyžaduje  
novou generaci přístrojů  
pro vyšetření zraku“
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Vzhledem k tomu, že naším hlavním cílem je průběžné zlepšování našich produktů, nelze tyto technické údaje považovat za závazné a mohou být změněny bez přechozího 
upozornění. Rovněž obrázky nejsou závazné a mohou být změněny. Visiosmart™ je s a registrovaná ochranná známka společnosti Essilor International.

Horizontální zorné pole 60°, 70°, 80°, 90°, 100° a nazální pole

Jas
Displej s velkým rozlišením
Osvětlení testů (v souladu s normou ISO 8596): 200 cd/m2

Rozměry a hmotnost přístroje D: 290 mm x V: 450 mm x Š: 400 mm; 5,5 kg

Napájecí napětí
Spotřeba 

100 – 240 V / 50 – 60 Hz
50 W

PŘÍSLUŠENSTVÍ**
Ochranný kryt
Cestovní kufřík s kolečky (volitelné 
příslušenství)
Doplňkové dálkové ovládání (volitelné 
příslušenství)
Sluchátka (volitelné příslušenství)

PŘEDBĚŽNÉ TESTY
Ztráta akomodace
Zraková ostrost: písmena / čísla /Landoltovy prstence / 
Snellenova tabule / Raskinova škála
Logaritmická škála / Stereoskopická škála

REFRAKČNÍ TESTY
Červeno-zelený test
Astigmatismus
Latentní hyperopie

NEREFRAKČNÍ TESTY
Vnímání barev
Kontrastní citlivost
Horizontální periferní zorné pole

VZDÁLENOSTI
Vidění do dálky na 6 m
Vidění na střední vzdálenost 67 cm
Vidění do blízka na 40 cm

DOPLŇKOVÉ TESTY  
SE ZVĚTŠENÝMI VIZUÁLNÍMI PRVKY

PRAVIDLA TESTŮ

4 vestavěné standardní sady testů

Možnost vlastního přizpůsobení

Automatický režim technologií převodu textu na řeč Volitelný automatický režim

PŘIPOJENÍ

Zálohování dat

Přenos dat do aplikace pro správu dat

ONLINE NÁPOVĚDA

VÁŠ OBOR PROŠEL VÝVOJEM. POŘIĎTE SI 
NAŠE ŘEŠENÍ PRO VYŠETŘENÍ ZRAKU.

3 ŘEŠENÍ PRO JEDINEČNOU OBSLUHU

ESSILOR, SVĚTOVÁ JEDNIČKA V KOREKCI ZRAKU, 
JE EXPERTEM NA VŠECHNO, CO SOUVISÍ S 
VIDĚNÍM.

Při návrhu řešení pro vyšetření zraku, které bude 
dokonale vyhovovat vašim potřebám, se inženýři ze 
společnosti Essilor sešli s lékaři a studovali jejich 
nejnovější požadavky. VISIOSMART je nová generace 
plně digitální technologie pro vyšetření zraku, kterou 
budete mít vždy pohotově při ruce a budete moci 
provádět všechna vyšetření a vyhodnocovat je pomocí 
snadno ovladatelného rozhraní.

Nejucelenější řešení nabízí tablet s 
dotykovým displejem pro maximální 
usnadnění obsluhy, připojení, volnost 

pohybu a vlastní přizpůsobení.

Řešení pro všechny, kdo chtějí spravovat 
vyšetření prostřednictvím počítače.

Řešení, které nabízí pracovníkům  
v oblasti preventivní medicíny zcela 

nezávislé zařízení.

VISIOSMART TM

ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o.
Moulíkova 3296/1b
Praha 5, 150 00
Kontaktní osoba: Milan Terš
E-mail: milan.ters@essilor.cz
Mobil: +420 602 242 472



 PŘESNOST  PŘÍLEŽITOSTI EFEKTIVITA

BECAUSE YOU WORK WITH CONNECTED 
PROTOŽE PRACUJETE S PŘIPOJENÝMI 
ZAŘÍZENÍMI
Integrované rozhraní umožňuje jedním klepnutím na tlačítko exportovat 
výsledky testů do pacientových záznamů.

PROTOŽE JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT 
SE CIZÍM JAZYKŮM
Hlasový režim přístroje VISIOSMART je k dispozici v 
celé řadě jazyků, takže můžete test snadno přizpůsobit 
na míru konkrétnímu zákazníkovi.

PROTOŽE MUSÍTE  
OČEKÁVAT NEČEKANÉ
Přistroj VISIOSMART je navržen tak,  
aby ho bylo možné přizpůsobit měnícím  
se potřebám vašeho podniku.

PROTOŽE ČASTO POVĚŘUJETE 
ÚKOLY OSTATNÍ  
Díky předem naprogramovaným testům a snadno 
ovladatelnému rozhraní přístroje VISIOSMART můžete 
bez problémů pověřit vyšetřením své kolegy.

PROTOŽE SI ZASLOUŽÍTE ŠPIČKOVOU KVALITU 
Ergonomický design přístroje VISIOSMART umožňuje pacientovi zaujmout 
co nejvhodnější pozici a maska přístroje je vhodná pro všechny pacienty. 
Kromě toho zajišťuje konstantní a rovnoměrné osvětlení podle příslušných 
standardů. Aby bylo vyšetření zraku spolehlivé a přesné, přístroj 
VISIOSMART optimalizuje prostředí testů a podmínky, za kterých vyšetření 
probíhá.

PROTOŽE POTŘEBUJETE ŘADU  
SPOLEHLIVÝCH TESTŮ
Přístroj VISIOSMART je vybaven širokou škálou testů, které pokryjí všechny  
vaše potřeby, včetně měření zrakové ostrosti, vyšetření hyperopie, vnímání barev 
a kontrastu a testů na binokulární vidění. Všechny testy Všechny tyto testy jsou 
založeny na uznávaných modelech a schváleny nejlepšími vědeckými odborníky.

PROTOŽE 
PŘIZPŮSOBENÍ TESTŮ 
MUSÍ BÝT RYCHLÉ

S přístrojem VISIOSMART lze snadno 
vytvářet pravidla testů. Přizpůsobte 
testy svým pacientům, charakteru 
jejich práce a jejich pracovnímu 
prostředí.

PROTOŽE VÁŠ ČAS JE DRAHÝ 
V přístroji VISIOSMART se testy zobrazují okamžitě 
a bezproblémovou změnou jejich pořadí můžete 
optimalizovat své pracovní postupy a produktivitu. 
Snadno ovladatelné rozhraní přístroje VISIOSMART 
je velmi intuitivní a zejména díky čtyřem předem 
naprogramovaným sadám pravidel testů bude 
nepochybně šetřit váš čas.

PROTOŽE NA ZVYŠOVÁNÍ 
PRODUKTIVITY ZÁLEŽÍ
Hlasový režim vám umožní automaticky 
provádět rozsáhlé sady testů.
Technologie pro převod textu na řeč 
provádí pacienty jednotlivými testy a 
zbavuje vás nutnosti opakovat stále 
stejné úkony.


