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UMÍSTĚNÍ NA STŮL
Scanmate Flex je kompaktní a snadno se umístí na stůl nebo pult ve vaší vyšetřovací 
místnosti. Držák sondy může být nastaven v jakémkoliv úhlu a může být spuštěn do 
vodorovné polohy pro kompaktní přepravu v ochranném pouzdře (součást balení).

UMÍSTĚNÍ NA VOZÍK
Scanmate Flex můžete namontovat na vozík a vozit z místnosti do místnosti. 
Vnitřní dobíjecí akumulátor Scanmate Flex znamená, že může fungovat několik 
hodin, než je třeba jej znovu připojit do zásuvky.

UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ 
Je-li ve vaší vyšetřovací místnosti taková možnost, je volba umístění na stěnu ideální 
volbou. Není k dispozici žádný extra pracovní prostor a není třeba samostatný 
počítač - počítač se systémem Windows, který již používáte, lze používat k ovládání 
jednotky a zobrazování obrazů a průběhů.

NOVÝ Scanmate Flex poskytuje libovolnou kombinaci A-scanu, B-scanu a UBM. 
Jeho známkou je flexibilita.  Náš vývoj tohoto výrobku odráží mnoho diskusí s 
očními profesionály o potřebách, omezeních a cílech  a myslíme si, že jsme přišli s 
produktem, který bude snadno integrován do prakticky jakékoliv oční ordinace 
nebo klinického prostředí.
Scanmate Flex lze umístit na stůl, namontovat na stěnu nebo na pohyblivý vozík. Vnitřní dobíjecí 
akumulátor znamená, že Flex může být používán po dobu několika hodin, aniž by byl zapojen do 
zásuvky - což je perfektní, pokud potřebujete ultrazvukovou jednotku pro použití v několika 
vyšetřovacích místnostech.

Bez ohledu na výběr umístění, který si vyberete, se Scanmate Flex připojuje přímo do portu USB 
počítačů se systémem Windows, které již máte. Software pro ovládání modulu Flex je součástí a 
lze ho nainstalovat na tolika počítačích, na kolika chcete. Máte-li lokální síť, můžete použít jeden 
počítač jako server a uložit tam všechny záznamy pacientů nebo je lze uložit na místním počítači, 
který se používá k vyšetření.

VÍCE MOŽNOSTÍ MONTÁŽE

FLEXIBLE OPTIONS
• The Scanmate Flex comes with a footswitch that can be used to start and stop scans.

• If you connect the Scanmate Flex to a Windows computer with a touch screen, you can use touch   
   (instead of mouse clicks) for many functions.

• To free up the doctor’s hands, the Scanmate Flex also supports voice control of scanning, zooming,  
   and saving files.

• The Scanmate Flex comes in a protective padded carrying case. It can even be used without being 
   removed from the case — great for a doctor visiting a clinic or making hospital rounds.

• If you are interested in a cart or a tablet to use with the Scanmate Flex, and you don't already have a 
   suitable one, talk to us about these options.

CLEARSCAN UBM PROBE COVERS 
These sterile single-use water-filled membranes are used with the UBM probe. You will receive a starter 
box of Clearscan probe covers when you purchase the UBM probe.  

A-SCAN PROBE 
This is the tried-and-true ultrasound biometer for measuring the axial length 

and the distance between structures along the eye’s axis. The Scanmate Flex 
supports DGH’s unique 3-star system for defining A-scan measurement quality, 
which means that you never have to go back through data, discarding bad 
measurements. The automatic gain control gives you optimal waveforms, and 

the Scanmate software supports multiple IOL formulas, including post-refractive. 
A-scan measurements can be made via direct corneal contact, or (using the 

immersion shell included with the Scanmate Flex) via water immersion. 

B-SCAN PROBE 
This redesigned probe, new with the Flex, provides the best image quality 
and reliability available in a B-scan. The Scanmate Flex B-scan provides 

class-leading images of the retina, even through opacities such as 
dense cataracts and blood that optical tools can’t penetrate. Among 
the on-screen tools are a caliper that lets you measure structures, an 

angle measurement tool, an area measurement tool, and an annotation 
tool that gives you a way to indicate pathologies.

MULTIPLE PROBE OPTIONS
You can choose any or all of the three ultrasound probe types that work with the Scanmate Flex.

UBM PROBE 
The UBM probe provides imagery of the anterior segment of the eye, including 
features behind the iris that optical devices can’t see. This is particularly useful in 
diagnosing plateau iris and other pathologies hidden by the iris. Typical 
applications for the UBM include sulcus-to-sulcus measurement, angle of closure, 
and anterior chamber pathologies. The Scanmate software provides the same 

annotation features for the UBM as for the B-scan. A water-filled single-use 
Clearscan probe cover is the only component that touches the eye. 



The NEW Scanmate Flex provides any desired combination of A-scan, 
B-scan, and UBM. Its hallmark is flexibility. Our design for this product reflects 
many discussions with eye care professionals about the needs, constraints, 
and objectives of their practices; and we think we’ve come up with a product 
that will be easily integrated into virtually any office or clinical setting. 

The Scanmate Flex can be placed on a desk, mounted on the wall, or moved around on a 

cart. The internal rechargeable battery means that the Flex can be used for hours without 

being plugged into an outlet—perfect if you need an ultrasound unit for use in several 

examining rooms. 

Whatever mounting configuration you choose, the Scanmate Flex plugs right into the USB 

port of the Windows computers you already have. The software to control the Flex is 

included and can be loaded onto as many computers as you wish. If you have a local 

network, you can use one machine as a server and store all the patient records there, or 

they can be stored locally on the machine that is used for the examination.

DESKTOP 
The Scanmate Flex is compact and fits easily onto a desk or counter in your 
examining room. The probe holder can be set at whatever angle is convenient, 
and can be lowered to a horizontal position for compact transport in the 
protective case (included). 

WALL MOUNT 
If space is at a premium in your examining room, the wall mount option is the 
perfect choice. No desk space is required, and there is no need for a separate 
computer—the Windows computer you already have is used to control the unit 
and display the images and waveforms. 

CART MOUNT 
You can mount the Scanmate Flex on a cart and wheel it from room to room. 
The internal rechargeable battery of the Scanmate Flex means that it can run 
for hours before it needs to be plugged in again.

MULTIPLE MOUNTING OPTIONS

FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI
• Scanmate Flex je dodáván s nožním spínačem, který lze použít ke spuštění a zastavení skenů.

• Pokud připojíte Scanmate Flex k počítači se systémem Windows pomocí dotykové obrazovky, můžete 
použít několik funkcí dotykem (namísto kliknutí myší).

• Chcete-li uvolnit lékaři ruce, Scanmate Flex také podporuje hlasové ovládání skenování, přiblížení a 
ukládání souborů.

• Scanmate Flex se dodává v ochranném polstrovaném kufříku. Může být dokonce použit, aniž by byl vyjmut 
z pouzdra - skvělé pro lékaře, kteří dochází na kliniku.

• Pokud máte zájem o vozík nebo tablet, který chcete používat s Scanmate Flex a nemáte již vhodný, sdělte 
nám to.

CLEARSCAN UBM KRYTKA SONDY
Tyto sterilní membrány na jedno použití naplněné vodou se používají u sondy UBM. Pokud zakoupíte sondu 
UBM, obdržíte startovací krabici krytů sondy.

A-SCAN SONDA
Jedná se o vyzkoušený ultrazvukový biometr pro měření axiální délky a vzdálenosti 
mezi strukturami podél osy oka. Scanmate Flex podporuje jedinečný 3-hvězdičkový 
systém DGH pro definování kvality měření A-scan, což znamená, že se nikdy 
nebudete muset vrátit k datům a vyloučit špatná měření. Automatické ovládání 
zesílení poskytuje optimální průběh a software Scanmate podporuje několik vzorců 
výpočtu NOČ, včetně postrefrakce.
Měření A-sondou může být prováděno přímým kontaktem s rohovkou nebo pomocí 
imerzního pláště, který je součástí balení Scanmate Flex.

B-SCAN SONDA
Tato nově navržená sonda poskytuje nejlepší kvalitu obrazu a spolehlivost, 
která je k dispozici v režimu B-scanu. Scanmate Flex B-scan poskytuje 
špičkové snímky sítnice, a to i přes neprůhlednost oka, jako může být  hustá 
katarakta nebo krev, kterou optické paprsky nemohou proniknout. Mezi 
nástroje na obrazovce patří posuvné měřítko, které vám umožňuje měřit 
struktury, nástroj pro měření úhlu, nástroj pro měření plochy a nástroj pro 
anotaci, které vám umožňují zjistit a popsat patologii oka.

VÍCE MOŽNOSTÍ SONDY
Můžete si zvolit libovolnou nebo všechny tři typy sond ultrazvuku, které pracují se skenerem Scanmate Flex.

UBM SONDA
UBM sonda poskytuje snímky předního segmentu oka, včetně struktur za duhovkou, které optická 
zařízení nevidí. To je zvláště užitečné při diagnostice plazmové duhovky a dalších patologií 
skrytých duhovkou. Typické aplikace pro UBM zahrnují měření sulcus-sulcus, úhlu uzavření a 
patologií přední komory. Software Scanmate poskytuje stejné funkce  pro UBM jako pro B-scan. 
Víko jednorázové sondy Clearscan je jedinou složkou, která se dotýká oka.



Základní specifikace

Minimální specifikace počítače: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, nebo 10; 1024 x 768 rozlišení displeje; 2 GB 
RAM; 1 GB pevný disk (100 GB doporučeno) USB port pro Scanmate Flex; USB port pro nožní spínač; myš nebo 
touchpad; napájení určené pro zdravotnictví. 

A-scan specifikace: 10 MHz převodník (jmenovitý), IOL formule, SRK/T, Binkhorst lI, SRK lI, 
Holladay I, Haigis, Hoffer Q.

B-scan specifikace: 12.5 MHz nebo 20 MHz převodník, zaostření 21 mm ± 2mm.

Hloubka pole

Axiální rozlišení

12.5 MHz převodník

14mm-37mm 

<0.35µs 

20 MHz převodník

15mm-35mm 

<0.13µs 

UBM specifikace: 35 MHz nebo 50 MHz převodník, ohnisko: 13mm (nominální), hloubka pole: 11.5-14mm. 

Axiální rozlišení

Retinal Detachment 7654321 

Sam: 11103U011 !ó9:2/ PM 

íreq· 15MHz 

Oepth: � cm 

35 MHz převodník

65µm (nominální) 

Scanmate Flex B-scan, ukazující odchlípnutí 
sítnice. B-scan je nezbytným nástrojem při 
neprůhlednostech, jako je krev nebo hustá 
katarakta

50 MHz převodník

50µm (nominální) 

Scanmate Flex A-scan, zobrazující 
uživatelské rozhraní Flex. Základní 
rozhraní je stejné pro všechny tři typy sond.

Použití sondy Scanmate Flex UBM 
pro měření úhlů.

Měření vzdálenosti sulcus-to-sulcus 
pomocí sondy Scanmate Flex UBM.

Vizualizace ciliárních cév pomocí 
sondy Scanmate Flex UBM.
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