
Há quase  30 anos somos fascinados por dominar tecnologias
e criar produtos inovadores e confiáveis que atendem todas as 
suas expectativas sempre com respeito às pessoas e ao meio 
ambiente.

eyetec.com.br

AUTO REFRATOR EZER ERK - 9100
Ele combina a funcionalidade de um 
refratômetro automático, um ceratômetro 
e um aberrômetro em um equipamento 
fácil de usar.



AUTO REFRATOR 
EZER ERK - 9100

SOBRE
O Ezer ERK – é a melhor escolha para qualquer prática de oftalmologista. Ele combina 
a funcionalidade de um refratômetro automático, um ceratômetro e um aberrômetro em 
um equipamento fácil de usar. Esse é o modelo HUVITZ HRK – 7000, o mais vendido 
do Brasil. O fabricante abriu o caminho para a Ezer ser o distribuidor exclusivo na 
América Latina. 

O design avançado do ERK - 9100 combina refratometria,ceratometria e aberrometria em
 um único produto. Os usuários podem optar por realizar a medição separadamente ou 
simultaneamente, oferecendo aos oftalmologistas uma solução três em um conveniente e
 acessível. Além disso, a incrível precisão e os recursos avançados do ERK - 9100 
permite que os oftalmologistas coletem dados avançados dos pacientes de forma rápida e 
prática, fornecendo qualidade de atendimento.

Modelo HUVITZ- 7000.

Mais vendido no Brasil.

Três em um: Auto refrator/Ceratômetro/Aberrômetro

O LCD TFT colorido
 de 6,5” exibe imagens

 nítidas e em tempo real.
suporte de descartáveis
 para queixo de fácil troca,
garantindo que o dispositivo 
permaneça limpo, mesmo após 
várias sessões.



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

INTERFACE

Refratômetro, Ceratômetro e Aberrômetro
Automático.
-30D a +25D Ampla faixa de medida.
Mapa Topográfico de Zernike com
fácil interpretação.
Módulo de tomada automática.
Apoio de queixo de fácil ajuste.
Módulo de medida da DP.
Módulo Retroiluminado para pacientes
com opacidade de meio.

Aferições de curvatura da córnea central e
periférica.
Display de 6.5” TFT LCD Colorido.
Aferição de diâmetro pupilar até O 2.0mm.
Trava de um toque (One - Touch Lock).
Integração simples em rede.
Fácil de usar.
All-in-one para medidas decurvatura
e poder refrativo da córnea.

O joystick ergonômico, a interface 
altamente personalizável e o uso 
intuitivo do ERK - 9100 fornecem
 a ferramenta de diagnóstico
 completa e compacta.

O ERK - 9100 
também inclui uma 
impressora embutida.

Mapa topógrado 
de Zerike.

Ampla faixa de 
aferição dióptrica.

CLBC 
(Curvatura base).      

Módulo de exame em 
pacientes com LIO.

e muito mais...

Fácil interação com
outros equipamentos. 



                                                                Ceratometria

Raio de curvatura

Poder da córnea

Astigmatismo da córnea

Eixo (AX)

Diâmetro da córnea

5.0 ~ 13.0 mm

(Caso o poder refrativo total da córnea
seja 1.3375 Unidades de 0.05/0.12/0.25D)

0.00 ~ - 15.00D

25.96D ~ 67.50D

(Unidades: 0.05/0. 12/0. 25D)

0~ 180º (unidade: 1º)

2.0 ~ 14.0mm - Unidades: 0.1mm

                                                                           Outros

Formato de dados

Impressora embutida

Função economia de energia

Display

Alimentação

Corrente

Valor medido dez (10) vezes para cada 
olho esquerdo / direito.

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

Impressora de linha do tipo de impressão
térmica.

TFT LCD Monitor colorido de 6.5”

AC100 ~ 240V, 50/60Hz

1A - 0.7A

                                            Características técnicas

Ceratometria Contínua e Refratometria (K/R Mode)

Refratometria (REF Mode), Ceratometria (KER Mode)

Ceratometria Periférica (KER - P Mode)

Base de curvatura de Lentes de Contato (CLBC Mode).

                                                                Refratometria

Distância Vertex (VD)

Esférico (SPH)

Cilindro (CYL)

Eixo (AX)

Forma do Cilindro

Distância pupilar (DP)

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 ~ 180º (Unidades: 1º)

-,+, Misto

10 ~ 85mm

2.0mm
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