OCUTECH®

Nossa visão é melhorar a sua

Com o recurso de telescópio biótico para

Como os bióticos Ocutech melhoram a visão?

ver e fazer as coisas que você nunca imaginou

Ao aumentar as imagens, os bióticos permitem que muitas pessoas
com visão reduzida vejam com clareza e mais longe. Por exemplo, se
você não consegue reconhecer o rosto de uma pessoa amada a mais
de 1,5 metros de distância, um telescópio de potência 4 pode
permitir que você enxergue a mais de 6 metros de distância!

que seriam possíveis. Os bióticos Ocutech já

O que são telescópios bióticos?

visão reduzida da Ocutech, seu mundo
entrará em foco, e será mais fácil para você

ajudaram muitas pessoas com visão central
reduzida, causada por degeneração macular,
retinopatia diabética, albinismo, doença de
Stargardt, atroﬁa ótica, miopia degenerativa,
nistagmo, buraco macular, pseudoxantoma
elástico, acromatopsia, distroﬁa de cone e
bastonete, e várias outras doenças oculares.

Bióticos são telescópios em miniatura montados sobre óculos. Eles
são uma maneira conveniente de aumentar objetos distantes,
fazendo com que eles estejam instantaneamente visíveis, e deixando
as mãos livres.

Por que escolher um telescópio biótico Ocutech?

Os telescópios bióticos Ocutech usam as tecnologias óticas da mais
alta qualidade para gerar um campo de visão mais amplo possível.
Eles são os únicos telescópios bióticos projetados para oferecer uma
combinação importante de leveza, tamanho compacto, facilidade de
focalização, e conforto no uso que os usuários preferem.

Como se pode adquirir um biótico Ocutech?

Os bióticos Ocutech estão disponíveis sob prescrição médica
feitas pelos especialistas em visão reduzida em todo o mundo.
Consulte seu especialista em visão reduzida ou entre em
contato com a Ocutech para obter informações sobre o
proﬁssional mais perto de você.

Como saber se eu sou um candidato promissor

Se a sua resposta para essas quatro perguntas for “sim”, você
pode ser um candidato a usar os produtos Ocutech:

1. Sua perda de visão é causada
por degeneração macular ou
um distúrbio semelhante
que causa perda de visão
central e detalhada?

2. A sua visão em seu olho

melhor, com seus
melhores óculos receitados
por médico (se usados),
é 20/300 (6/90) ou melhor
do que isso?

3. Você consegue ler as manchetes
nos jornais?

4.

Você consegue assistir à TV
ou reconhecer os rostos das
pessoas a mais de 0,6 m
de distância?

Direção com telescópicos bióticos

A maior parte dos estados americanos e alguns países
permitem que um indivíduo com visão reduzida tire sua carteira
de motoristas, se ele puder dirigir com segurança, usando um
telescópio biótico. Um biótico permitirá ao motorista com visão
reduzida ver adiante, para identiﬁcar mais cedo sinais, placas,
pedestres, riscos nas estradas e trânsito. Os motoristas olham
através de seus óculos normais a maior parte do tempo, e
somente olham através do biótico brevemente, como se
estivessem usando os espelhos do carro.
O Departamento de Trânsito de cada país tem seu
próprio regulamento em relação a dirigir com bióticos.
Certiﬁque-se de que você está atendendo aos requisitos para
direção com bióticos em seu país. A Ocutech não assume
qualquer responsabilidade em relação à adequação de
qualquer um de seus aparelhos, nem à aptidão de qualquer
indivíduo para dirigir usando aparelhos bióticos.

Sobre a Ocutech. Fundada em 1984, a Ocutech é líder

mundial no desenvolvimento de recursos telescópicos de alta
qualidade para visão reduzida. A pesquisa e o desenvolvimento
originais da Ocutech foram subsidiados por verbas do Instituto de
Olhos Nacional (NIH) e o Ministério da Saúde de Ontário (Canadá).
Em 1999, a Ocutech recebeu o prestigioso Prêmio Winston
Gordon, do Instituto Nacional Canadense para os Cegos, por sua
inovação nos recursos telescópicos para visão reduzida.
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OCUTECH®
VES® Sport II

VES® Explorer

VES® Falcon Autofocus

VES® Mini

O modelo VES® Sport II é a nova versão do telescópio
biótico de modelo ótico kepleriano mais popular da
Ocutech. Ele oferece o campo de visão mais largo
disponível, nas potências 4x, 5x e 6x, e pode ser
focalizado em até 18 centímetros. O modelo VES® Sport II
oferece clareza de imagem e brilho excepcionais, e seu
design moderno e leve pode oferecer visão confortável o
dia todo. Ele até está disponível em cores! O VES® Sport II
é ideal para indivíduos com perda de visão moderada, de
20/300 (6/90) ou melhor do que isso.

O único biótico com autofoco no mundo, o modelo VES®
Falcon oferece a visão aumentada mais natural possível.
De 0,3 m de distância ao inﬁnito ótico, para onde quer que
você olhe, a imagem estará imediatamente clara. O
usuário só precisa olhar! Com um peso de apenas 90 g, ele
pode ser usado o dia todo. O modelo VES® Falcon
funciona por aproximadamente 8 horas, utilizando sua
bateria separada recarregável em USB. Ela pode ser
utilizada para todas as aplicações de telescópio biótico.
Disponível nas potências 3x, 4x e 5,5x, o modelo VES®
Falcon é adequado para indivíduos com visão de 20/300
(6/90) e melhor que isso. Ele está disponível nas cores
preto e prata. Na opinião dos usuários, “ele é fantástico!”

O telescópio biótico de foco manual VES® Explorer,
disponível nas potências 3x e 4x, oferece tecnologia ótica kepleriana de campo amplo da Ocutech
em um modelo menor e moderno, e está
disponível em 5 cores. Seu foco chega a até 18
centímetros. Excelente para crianças e adultos,
seu modelo leve o torna confortável para ser
usado o dia todo. É ideal para indivíduos com
perda de visão moderada de 20/200 (6/60) ou
melhor do que isso.

Não há telescópio biótico menor, mais leve e com o
campo biótico mais largo (15,0°) do que o VES®
Mini de 3x da Ocutech. Ele tem apenas a metade do
tamanho de outros telescópios bióticos keplerianos
(campo expandido). Ele pesa menos de 30 g, e
focaliza rápida e facilmente até 18 centímetros! Ele
é receitado em um método de montagem através
da lente, e pode ser receitado para um ou os dois
olhos, para longe ou para perto. O VES® Mini está
disponível em preto ou prata, é muito popular para
direção com telescópios bióticos, e é ideal para
indivíduos com perda de visão moderada de 20/150
(6/45) ou melhor do que isso.
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SightScope®

Esse produto inovador da Ocutech, o SightScope®, ajuda
a enxergar duas vezes mais longe! Esse telescópio ótico
galileano, completamente ajustável e binocular, oferece o
campo de visão mais amplo possível. O modelo SightScope®
está disponível com as potências de aumento de 1,7x e 2,2x,
e tem um expansor de campo para visão de túnel de 0,5x.
Acessórios especiais para foco para perto, ou a versão apenas
para perto, chamada SightScope® NearView, podem ajudar a
enxergar o computador, música, baralhos e jogos de tabuleiro.
As duas versões de SightScope® podem ser receitadas para
um ou ambos os olhos, e versões com clipes também estão
disponíveis. Elas são fáceis e naturais para usar, e as duas
versões podem ser dobradas para ﬁcarem fora do campo de
visão quando não forem necessárias!

SightScope®
NearView
SightScope®
0.5x Field Expander

VES® K

O telescópio biótico de foco manual VES® K, disponível
nas potências 3x e 4x, oferece tecnologia ótica kepleriana
de campo amplo da Ocutech. Como todos os produtos
VES da Ocutech, seu modelo pequeno, leve e confortável
oferece nitidez de imagens de ponta a ponta. Os pacientes
podem usar o VES® K o dia todo. É ideal para indivíduos
com perda de visão moderada de 20/200 (6/60) ou melhor
do que isso.

A Ocutech pode mudar a sua vida

