
Необхідна вам стабільність камери 



 

02 / Струменеві системи 

StellarisActivate™ надає вас 
необхідну стабільність камери 
Тільки Stellaris Activate™ надає вам 
засновані на вакуумній технології 
струменеві системи StableChamber® 
з опцією налаштування інфузії під 
тиском DigiFlow® 
 
 
 
Stellaris Activate™ - Розроблено для підвищення контролю 
Stellaris Activate™ - це хірургічні факосистеми наступного покоління, 
розроблені для об'єднання ваших хірургічних технік. Незалежно від того, 
здійснюєте ви стандартну операцію з видалення катаракти або 
бімануальну хірургію катаракти з використанням мікронадрізів (БХКМ), 
Stellaris Activate ™ забезпечить вам ту ефективність, яка вам необхідна, і 
тоді, коли вона необхідна. Вакуумне управління Stellaris Activate ™ 
забезпечує стабільність камери. 
Стабільність камери додатково поліпшується за допомогою інфузії під 
тиском DigiFlow®, яка переводить операції з видалення катаракти на 
наступний рівень. 
 
 
Струменеві системи StableChamber® Stellaris Activate ™ розроблені для 
оптимізації стабільності камери, завдяки наступним 4 компонентам: 
1. Чутливі струменеві системи і інфузія під тиском DigiFlow® доведено 

підвищують стабільність камери у 76% процедур
1
 

2. Трубки VFM StableChamber® розроблені для управління і стабілізації 
потоку у високовакуумних процедурах БХКМ. 

3. Передове апаратне забезпечення розроблене для удосконалення 
контролю з вашого боку 

4. Програмне забезпечення, що передбачає налаштування користувача,  
підвищує ефективність 

 

76% хірургів відзначили підвищену 
стабільність камери з системою DigiFlow® у 
порівнянні з самопливними системами 1. 

(1) Неопубліковані дані 
(1) Неопубліковані дані 
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Чіткий контроль струменевих систем, завдяки інфузії під 
тиском DigiFlow® 

 76% хірургів відзначили підвищену стабільність камери 
з системою DigiFlow®

1
 

 Кращий контроль процесу інфузії – мінімізація 
коливань тиску всередині ока (ТОВ) 

 Проста крива дослідженняй використання 

Чіткий контроль струменевих систем, завдяки трубкам 
StableChamber® 
 
Трубки StableChamber® мінімізують коливання 
 

Прорив оклюзії 

Т
О
В 
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Мінімальні коливання або їх відсутність після прориву оклюзії1 

 
 
Оптимизация стабильности камеры, благодаря трубкам StableChamber® 
 

Stellaris® VFM 

Стандартні трубки 

Трубки StabeChamber® 
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Трубки StableChamber® дозволяють вам підвищувати вакуум, одночасно 
мінімізуючи потік, що підвищує рівень утримання1 

 
 

Запатентовані трубки StableChamber® і система інфузії під 
тиском DigiFlow® додають новий рівень контролю потоку, 
забезпечуючи безпечне використання більш високих 
налаштувань вакууму. 
 



 

04 / Dual Linear 

Інноваційний дизайн 
педального перемикача 
Для унікального управління 
системою 

 

Готові максимізувати свій контроль? 
Перший у своєму роді інтуїтивно 
зрозумілий бездротовий, програмований 
педальний перемикач оснащений 
функцією унікального контролю Dual 
Linear, яка дозволяє вам модулювати 
кілька параметрів всього одним 
натисканням педалі. Лінійний контроль 
потужності і аспірації забезпечують вам 
контроль середовища всередині ока. 
Використовуйте правильну кількість 
аспірації і факопотужності для видалення 
лінз максимально ефективним 
способом – тільки завдяки Stellaris 
Activate™. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Крок забезпечує традиційний контроль 
1. Іригації 
2. Аспірації / вакууму 
3. Ультразвуку 

Бездротова, дволінійна технологія, 
об'єднана з точним контролем 
струменевих систем і ультразвуком, 
розширює ваші можливості і 
покращує удерживаемость півень 
утримання 

 Інтегроване, але незалежне 
управління факоенергією і 
аспірацією 

 Розроблено для забезпечення 
більшої точності при роботі з 
ендотелієм рогівки, слабкими 
зв'язками, маленькими зіницями 
або дрібними камерами 

 Чотири унікальних 
функціональних клавіші 
пропонують широкий діапазон 
опцій перемикання між режимами 
і хірургічного програмування 

 

 

 

 

 

 

 
Додавання функції повороту підвищує 
хірургічний контроль 
Отримайте одночасний контроль 
ультразвуку і аспірації завдяки Dual 
Linear. 

Dual Linear / 05 

 

Перший у своєму роді 
інтуїтивно зрозумілий 
бездротовий, 
програмований 
педальний перемикач 
оснащений функцією 
унікального контролю 
Dual Linear. 
 
 

* Показано зображення інтегрованого педального перемикача, доступного для ПК Stellaris® 



06 / Ефективність факоемульсифікації 

Навіщо подавати більше, ніж 
вам потрібно, 
енергії?Досягайте кращих 
результатів, не змінюючи свій 
підхід 

 
Ефективне різання з мінімальною енергією – 
фундаментальна мета факоемульсифікації. 
Мінімізація енергії, що подається на око, доведено 
покращує клінічні результати. Stellaris® має функції 
Управління необхідною енергією (AttuneEnergy 
Management), об'єднуючи ефективний ультразвук 
28,5кГц з передовою модуляцією потужності, що 
дозволяє вам створювати дуже ефективний, 
низькоенергетичний режим модуляції без 
необхідності в кутових голках, спеціальних 
наконечниках або зміні методик. 

 

Ефективність факоемульсифікації 
підвищується, завдяки наконечнику 
Stellaris® 28,5кГц. Енергія, що надходить 
в око, мінімізується, оскільки вона 
балансує механічне різання і акустичну 
кавітацію для ефективної емульсіфікаціі і 
видалення ядра. 
 

~5xповільніше 

~2xповільніше 

Stellaris 66% 
Робочий цикл 

(60%) 

 

Обертання 
OZil(100%) 

 

ЗмішанийOZil 
(Обертання 100% - 
Повздовжнє 60%) 

 

Швид
кість 

різанн
я 

(мм/с
ек) 

Порівняння різних зусиль різання
2
. 

(2) Шафер М.Є.: Аналіз зусиль різання при використанні різних модальностей факоемульсифікації. 
Представлено на Щорічних зборах Американського товариства катарактальної і рефракційної хірургії, Сан-Франциско, СА; квітень 2009 року 

Коаксіальний нульовий факонаконечник 

 Одноразовий в/в наконечник зі зрізом ін'єкційної голки 
у 30°, розроблений для видалення лінз після 
фрагментації фемтосекундним лазером без 
використання ультразвукової енергії 

 
 
 
 
 
 
Коаксіальні наконечники CapsuleGuard IA® 

 Суцільна силіконова конструкція з наконечником 

 Відсутність гострих країв для простоти введення в око і 
зниження ризику розриву капсули 

 Доступно для стандартних і підшарових надрізів 2мм 
 
 
 
 
 
Пінцети для капсулорексісу для підшарових розрізів БХКМ 
2мм 

 доступні в двох варіантах – зпрямими і загнутими 
губками 

Stellaris Activate™ пропонує 
ще більше можливостей 
катарактальним хірургам 

 

Stellaris Activate™ - ідеальний вибір для вашої 
практики. Лікарні та амбулаторні хірургічні центри 
переходять на Stellaris Activate ™ тільки з цієї 
причини. Наявність найкращих струменевих систем 
і можливостей різання – важливо для всіх 
процедур, пов'язаних з катарактою. 
 
 
 

Оновлення Stellaris Activate™ 

Новий дизайн педального перемикача і новий 
екран 

Контроль інфузії DigiFlow® 

Перенесення стандартних хірургічних файлів з 
Stellaris® на ПК Stellaris® 

Покращені призначені для користувача 
елементи управління на екрані і випадаюче 
меню 

Покращені функції обміну повідомленнями для 
чіткості і простоти використання 

 

EyeFill®Range 

EyeCee®One 

ZDW
3
 

INCISE® enVista® Toric 

Victus® 

Versario® 

Teneo® 317 



 

Спробуйте катарактальної системи Stellaris® в наших 
європейських Центрах передових технологій 
Висококласна ефективність чіткого контролю 

Берлін 

Мюнхен 

Монпельє 

Мадрид 

Для отримання більш докладної інформації відвідайте наш сайт 
www.choosestellaris.com 

Для отримання більш докладної інформації про інструменти відвідайте сайт 
www.storzeye.eu 
або зв'яжіться з нами по електронній пошті: storz-instruments@bausch.com 
 
Для отримання більш докладної інформації або для випробування цих технологій, 
зв'яжіться з вашим представником компанії Bausch + Lomb 

EMEA_SU_BROCH_ACTIVATE 
Stellaris Activate™ (вих. №BL11114). 
®/™ - торгові марки компанії Bausch & Lomb або її афілійованих компаній. 
© Bausch & Lomb Incorporated. 
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