
ERK-9100
AUTO REFRATOR, CERATÔMETRO E ABERRÔMETRO

ERK9100 – AUTO REFRATOR, CERATÔMETRO, E ABERRÔMETRO, 
RÁPIDO, FÁCIL, DURÁVEL E CONFIÁVEL.

A Adapt tem o prazer em anunciar a parceria comercial com a Ezer, reconhecida fabricante americana de produtos 
para oftalmologia. A Adapt fará a importação, comercialização e assistência técnica com o padrão de qualidade 
que é nossa marca desde 1993. 
O Ezer ERK-9100 examina de forma precisa a curvatura da córnea, os erros de refração e as aberrações de alta 
ordem até a terceira ordem. Isso faz com que se torne a melhor e mais precisa opção ao Oftalmologista. 

THE EZER WAY OF LIFE



ERK-9100
AUTO REFRATOR, CERATÔMETRO E ABERRÔMETRO

MAPA DE ABERRAÇÕES DE ALTA ORDEM

Mapeia as aberrações de baixa ordem como,  miopia, 
hipermetropia, astigmatismo e aberrações de alta ordem 
que afetam a visão noturna. O sensor de Hartmann-Shack 
projeta e mapeia as ondas de luz projetadas sobre o olho 
do paciente e todas as imperfeições são processadas e 
exibidas em um mapa de Zernike.

MODO DE AFERIÇÃO RETRO ILUMINADO

Este modo permite aferições mesmo em condições adversas 
como, cicatrizes de córnea ou catarata e opacidade vítrea.

MODO DE MEDIDA DE ÍRIS E PUPILA

Realiza medida em “Size Mode” de íris e pupila, quando 
dentro de 14 mm, por fotograa.
“CLBC” Avaliação da curvatura base.
Este modo auxilia com a curvatura base, constante 
utilizada para escolha de uma lente de contato.

MODO DE AFERIÇÃO PARA PACIENTES
PSEUDOFÁCICOS (IOL MODE) 

Permite a avaliação de pacientes com implante 
de lente intraocular, mesmo em casos de reexo 
direto que podem atrapalhar os sensores de 
auto refratores convencionais.

MODO AUTOMÁTICO DE DISPARO 

Efetua o disparo automático quando o paciente 
estiver alinhado com os sensores, fácil de operar.

MODO PERIFÉRICO DE EXAME DA 
CERATOMETRIA

Esta avaliação auxilia na adaptação de lentes 
de contato.
Avaliação precisa da ceratometria.
Se utiliza de dois anéis de mira LED, que 
aumentam exatidão dos dados.

ESPECIFICAÇÕES

Outros

Formato de Dados
Valor medido dez (10) vezes    
para cada olho esquerdo / direito

Impressora Embutida Impressora de linha do tipo 
impressão térmica

Função Economia
de Energia

Ao parar de examinar por cerca de 
3 minutos, a energia principal é 
desligada. Ele retorna com o 
pressionar do botão  

Display TFT LCD Monitor colorido de 6.5"

Refratometria
Distância Vertex (VD)
Esférico (SPH)
Cilindro (CYL)  

Eixo (AX)   
Forma do Cilindro
Distância Pupilar (PD)  
Menor Diâmetro de Pupila 

0.0 / 12.0 / 13.5 / 15.0 mm
-30.00 ~ +25.00 (Em casos de DV = 12mm)
-0.00 ~ +/-12.00D 
(0.12 / 0.25D Unidades) 

0 ~ 180° (Unidade: 1°)
-, +, Misto
10 ~ 85 mm 
2.0 mm

Ceratometria
Raio de Curvatura
Poder da Córnea     

5.0 ~ 13.0 mm
25.96D ~ 67.50D    

Astigmatismo da Córnea  
Eixo (AX) 
Diâmetro da Córnea

(Córnea com índice de refração de 1.3375  
 Unidades 0.05/0.12/0.25D)
0.00 ~ - 15.00D   (Unidades: 0.05/0.12/0.25D)
0~180° (Unidade: 1°)
2.0 ~ 14.0mm - Unidades: 0.1mm

Alimentação AC100 ~ 240V, 50/60Hz

Corrente 1A-0.7A

São Paulo: 11 5099-1900 / 11 5099-1909

Demais localidades: 0800 771 6262

e-mail: sac@adaptltda.com.br

www.adaptltda.com.br  
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