


TENHA TUDO 
EM SUAS MÃOS

DUAS FONTES DE LUZ
XENON HID, 4 FILTROS

VERSATILIDADE:
VITREÓFAGO E 
FACOEMULSIFICADOR EM 
UM SÓ EQUIPAMENTO

PEDAL SEM FIO (BLUETOOTH)
PROGRAMÁVEL, BATERIA 20H

TELA 19” HD TOUCHSCREEN 

VITRECTOMIA POSTERIOR 
DE ALTÍSSIMA PERFORMANCE 
12.000 CPM

BOMBAS DE ASPIRAÇÃO: 
PERISTÁLTICA, VENTURI,
COM CASSETE DE ALTO
VÁCUO

MINIMAL IOP
IRRIGAÇÃO FORÇADA

MESA DE INSTRUMENTOS 
AUTOMATIZADA

 DUAL BLADE VITREOUS CUTTER



O Design e engenharia do R-EVOLUTION® foram concebidos para oferecer ao cirurgião do segmento 

posterior o que há de mais moderno para realização de cirurgias vítreo retinianas. A excelente 

estabilidade fluídica, a alta taxa de cortes e a iluminação Xenon com filtros UV permitem a realização de 

procedimentos com agilidade, precisão e segurança. 

Durante procedimentos do segmento posterior é possível pré-selecionar três modos distintos de 

programação: Core 1, Core 2 e Shaving que permitem armazenar os parâmetros ideais para cada fase da 

cirurgia.

REDUÇÃO DE ATÉ 30% NO TEMPO 
CIRÚRGICO. 
As sondas de vitrectomia posterior Opt-Vit TWEDGE 

oferecem máxima segurança sem oscilações mesmo 

estando próximo da retina, o fluxo é constante 

mesmo alterando a taxa de cortes, o aumento do 

fluxo e a velocidade de cortes reduzem o tempo 

cirúrgico em até 30% comparado com sondas de 

corte simples.

VITRECTOMIA 
POSTERIOR DE ALTA PERFORMANCE
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23G Opti-Vit  Twedge  

23G Sonda de corte tradicional

23G CURVA DE ASPIRAÇÃO X CORTE DO VÍTREO

O R-EVOLUTION® possui 

duas fontes de luz Xenon 

HID independentes 

(4300K e 5000K), com 

lâmpadas de longa 

duração, cada uma com 4 

filtros UV selecionáveis 

que melhoram o contraste 

e permitem a identificação de diferentes estruturas 

intraoculares, ao mesmo tempo em que reduzem 

a fototoxidade causada pela emissão da luz na 

retina. Ampla gama de sondas de iluminação 

compatíveis com as técnicas de 20G, 23G e 25G. 

Permite a conexão de 4 fibras ópticas ao mesmo 

tempo.  

Com as sondas de vitrectomia OPT-VIT 

TWEDGE que tem corte duplo e autoafiação, o 

R-EVOLUTION® CR entrega até 12.000 CORTES 

por minuto em cirurgias do segmento posterior 

através de incisões de 23G ou 25G. 

ILUMINAÇÃO
DUAS FONTES DE LUZ XENON HID 

NOVAS SONDAS DE VITRECTOMIA
OPTVIT TWEDGE 

20G

ACESSÓRIOS
LINHA COMPLETA

O R-EVOLUTION® disponibiliza uma completa 
linha de acessórios para os calibres 20G, 23G 
e 25G, utilizando código de cores para facilitar 
sua identificação.

23G 25G



O R-EVOLUTION® foi projetado para oferecer a 

melhor fluídica em todas as cirurgias, 

independente da fase do procedimento e das 

condições fisiológicas do olho. 

Controle da taxa de aspiração de 0 a 65cc/min em 

passos de 1cc/min, permitindo ao cirurgião um 

ajuste mais preciso da taxa de aspiração.

DOIS TIPOS DE BOMBAS 
DE ASPIRAÇÃO 

R-EVOLUTION®: Peristáltica e Rotary Vane

R-EVOLUTION® CR: Peristáltica e Venturi

O usuário pode selecionar o tipo de bomba 

dependendo do estágio ou tipo de cirurgia 

(anterior ou posterior), sem a necessidade de troca 

do cassete. A otimização das bombas oferece uma 

alta fluídica em qualquer procedimento cirúrgico.

 

FLUÍDICA

DUPLO 
SISTEMA 
ANTI-SURGE

O sistema EasySys é de fácil instalação e manuseio, 

único para todos os tipos de cirurgia: é possível 

realizar cirurgias de facoemulsificação e/ou 

vitrectomia posterior utilizando o mesmo cassete e 

vias de irrigação/aspiração, permitindo fazer 

cirurgias combinadas sem a necessidade de troca 

do Kit. Bolsa coletora de expurgos com capacidade 

estendida, que permite a realização de cirurgias de 

longa duração sem a necessidade de troca do 

coletor.

É perfeito para realização de cirurgias de 

catarata pelas técnicas de M.I.C.S (até 1.0mm) e 

co-M.I.C.S (até 2.2mm).

A infusão é mais efetiva devido ao desenho da 

linha de irrigação. Isso permite ao cirurgião 

trabalhar com níveis de vácuo 30% mais altos em 

comparação com as vias de irrigação tradicionais.

Com níveis de vácuo normais, o cirurgião pode 

reduzir em até 30% a pressão de infusão em casos 

de patologias no endotélio.

 

Hidráulico: Todo o sistema, incluindo o sensor de 

vácuo, foi projetado para ter um mínimo de 

deformabilidade e para evitar o acúmulo de ar. O 

diâmetro e o comprimento dos tubos de aspiração 

limitam o pico de fluxo no momento da desoclusão 

da ponteira de  faco, que é a principal causa de 

colapso da câmara anterior.

Eletrônico: Inclui um filtro em série com o sensor 

que indica o nível de vácuo real em qualquer 

momento. Esse filtro controla o modo de reinício 

da bomba peristáltica quando ocorre a desoclusão 

da ponteira de  faco, evitando o colapso da câmara 

anterior.

 

O R-EVOLUTION® possui um sistema duplo de 

controle Anti-Surge hidráulico e eletrônico.

 

CASSETE 
EASYSYS HIGH VACUUM 



A irrigação pressurizada do R-EVOLUTION® 

permite que o cirurgião trabalhe com pressões 

intraoculares mais baixas em quaisquer níveis de 

vácuo, garantindo uma estabilidade superior em 

relação ao sistema gravitacional. O dispositivo 

estéril de irrigação controlada permite trabalhar 

com qualquer marca de Solução Salina 

Balanceada disponível no mercado (frasco rígido). 

A pressão é definida diretamente em mmHg com 

limite máximo de 140mmHg. Diferentes valores 

podem ser definidos de acordo com as fases da 

cirurgia.

Ao contrário de outros Facoemulsificadores do 

mercado, onde a Potência de U/S é determinada 

em percentual, o R-EVOLUTION® apresenta o 

exclusivo recurso Minimal Str�s® que permite o 

ajuste da amplitude da excursão da ponteira em µ

m, monitorando constantemente o Tip Stroke e 

garantindo que a potência da rajada de U/S 

sempre seja a mesma, independente do tipo e da 

dureza da catarata. 

CANETA DE ULTRASSOM
A caneta de Faco SLIM 4 e a SIX são ultraleves 

(40gr) e extremamente ergonômicas. Trabalhando 

com frequências de 40 Khz e rajadas de U/S que 

variam de 0 à 100 µm.

Minimal Str�s
A tecnologia Minimal Str�s® garante que a energia 

desprendida no olho seja apenas a estritamente 

necessária para emulsificar a catarata, reduzindo o 

trauma ocular e contribuindo para um melhor 

resultado cirúrgico.

MINIMAL IOP 
IRRIGAÇÃO FORÇADA

ULTRASSOM

VANTAGENS DO Minimal Str�s®

U/S mais efetivo em todas as densidades de Catarata;

Excepcional Followability;

Menor dispersão dos Fragmentos de núcleo durante 
o procedimento cirúrgico;

Condições térmicas de trabalho mais naturais, 
reduzindo a dissipação de energia no globo ocular;

Redução do trauma ocular;

Redução do tempo cirúrgico;

Possibilidade de se trabalhar com Pressão de 

Irrigação mais baixa;

Menor consumo de SSB;

Redução dos picos de PIO durante a Faco.

MODOS ULTRASSÔNICOS
Contínuo

Pulsado (STD, COLD, ICE COLD)

Burst

PEM (Programa de Emissão de Ultrassom)
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Amplitude constante com o R-EVOLUTION ® - Minimal Str�s® 
Amplitude inconstante com outro faco

Energia extra dissipada por outros facos que causam Chattering  e edema corneano.} }

NOVA CANETA DE ULTRASSOM SIX COM SEIS CRISTAIS.



A operação do R-EVOLUTION® é fácil e rápida devido ao 

acesso do seu monitor com tela de LCD de 19” ajustável e 

sensível ao toque, que permite excelente visualização em 

qualquer condição. Os comandos são intuitivos e o 

tamanho e a alta definição de imagem da tela tornam o 

acesso amigável e ajudam na performance cirúrgica.

Os parâmetros cirúrgicos são totalmente personalizados 

podendo ser armazenados em mais de 1000 posições de 

memória, de acordo com a preferência de cada cirurgião. 

PRATICIDADE E 
VERSATILIDADE

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA 
A MEDIPHACOS possui estrutura de assistência técnica 
própria com cobertura em todo território nacional para os 
equipamentos:

R-EVOLUTION | PULSAR² | REGENCY 2020 | UV-X 

Faça um plano de manutenção de seu equipamento 
conosco.

www.mediphacos.com
0800 727 2211

RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

A principal missão da Giugiaro Design desde o início de 

sua parceria com a Optikon foi de agregar qualidade 

estética e ergonômica à alta tecnologia do 

R-EVOLUTION®. O Departamento de Design Industrial do 

mundialmente renomado Italodesign-Giugiaro, apoiado 

por seus 50 anos de experiência em design clean e com 

linhas funcionais, aprimorou cada elemento do 

R-EVOLUTION® para fazer a ferramenta que se destaca 

por sua sofisticação, avanço, harmonia e design racional. 

O resultado final é um equipamento técnico refinado e 

efetivo. O termo “design” indica principalmente 

funcionalidade e ergonomia: em linguagem simples, isso 

significa que o cirurgião possui acesso amigável e 

simplificado a todos os dispositivos.

VISUAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARAMETROS ESPECIFICAÇÃO

Modelo R-Evolution ref. 111012
R-Evolution CR ref. 121012 (módulo de laser opcional)

IRRIGAÇÃO
Controle de irrigação

Controle Pedal de controleASPIRAÇÃO

Tipos de bombas de aspiração Peristaltica e Venturi (R-Evolution CR), Peristáltica e Rotary vane (R-Evolution)

Níveis de vácuo from 5 to 650 mmHg

Velocidade da aspiração de 0 to 65 cc/min, em passos de  1cc/min (somente peristáltica)
Tempo de resposta da velocidade de aspiração (aspiration rise time) Ajustável em 25 níveis (0.5 s – 12 s)

 

Controle Através do pedal
VIT (VITRECTOMIA)

Sonda de vitrectomia

Modo de corte Movimento recíproco
Padrão de corte Programável pelo usuário

Disponibilidade de níveis de corte

Corte único Modo corte único disponível
Modo de atuação Ar pressurizado (fonte externa)

Pressão de trabalho de 2.3 bar a  4.2 bar 
Controle Através do pedal

DIATH (DIATHERMIA)

Frequência de operação 2 MHz (Gerador bipolar)
Potência nominal 9 W (200 Ohm LOAD)

Padrão do cautério bipolar Programável pelo usuário

Tipos de instrumentos
Controle

Pinça bipolar, caneta bipolar, endocautério bipolar
Através do pedal

SEÇÃO DE INJEÇÃO DE AR (R-Evolution CR)

Pressão nominal De 5 a 120 mmHg
Dispositivos de segurança Alarme sonoro de ativação

Por gravidade – a pressão intraocular é determinada pela altura da garrafa de 
SSB. Minimal IOP - sistema de irrigação forçada – a pressão intraocular é 
controlada pelo equipamento. 

VIT – guilhotina de corte com acionamento tipo pneumático (fonte de ar 
externa) SCISS - microtesoura com acionamento pneumático (fonte de ar 
externa)

(R-Evolution CR) de 60 a 6000 cortes por minuto (SONDA VIT-Opti-Vit) 
(R-Evolution CR) de 60 a 12000 cortes por minuto (SONDA VIT-Opti-Vit Twedge) 

SEÇÃO INJEÇÃO DE SILICONE (R-Evolution CR)
Pressão nominal de 0,4 a 5 bar

Sinais Aviso sonoro de ativação da injeção, baixa pressão na entrada de ar
Controle Através do pedal

FACOEMULSIFICADOR
Caneta de Ultra Som Piezoelétrica (4 ou 6  cristais)

Frequência de trabalho 40 KHz
Extrusão da ponteira (Tip stroke) de 0 a 100 µm

Modos de emissão do U/S Linear ou Painel: Contínuo, Pulsado (STD, COLD, ICE COLD), Rajada Única, 
Rajada Múltipla, Rajada Contínua, Modo de Emissão Programável (PEM)

PEDAL DE CONTROLE

Programável, controle simultâneo duplo linear, controle simples linear, Bluetooth
Blindado contra entrada de liquidos IPX8

Quantidade de controles 
Quantidade de controles linear

Tipo de comunicação Classe 2 Bluetooth 2.1
Faixa de operação 10m

Fonte de energia NiMh 2700mAh bateria recarregável
Tempo de operação (com a bateria) 20h aproximadamente



VISION IN EVOLUTION

Mediphacos S/A 
Av. Cristovam Chiaradia, 777
Belo Horizonte | Minas Gerais 
30575-815 | Brasil 
Fone:  +55 31 2102 2211 
Fax:  + 55 31 2102 2212 
www.mediphacos.com

twitter.com/mediphacos
facebook.com/Mediphacos
youtube.com/mediphacosytchannel

slideshare.net/Mediphacos

linkedin.com/company/mediphacos

ESTUDOS CLÍNICOS
Instantaneous Flow Rate of Vitreous Cutter Probes - Tommaso Rossi MD, 

Giorgio Querzoli PhD, Giampiero Angelini D Eng°, Alessandro Rossi D Eng°, 

Carlo Malvasi D Eng°, Mario Iossa MD, Guido Ripandelli MD.

FLUID DYNAMICS OF VITRECTOMY PROBES - TOMMASO ROSSI, MD,* 

GIORGIO QUERZOLI, PHD, GIAMPIERO ANGELINI, DENG, CARLO MALVASI, 

DENG,‡ MARIO IOSSA, MD,* LUCA PLACENTINO, MD,* GUIDO RIPANDELLI, 

MD.

INTRODUCING NEW VITREOUS CUTTER BLADE SHAPES, A Fluid Dynamics 

Study - TOMMASO ROSSI, MD, GIORGIO QUERZOLI, PHD, GIAMPIERO 

ANGELINI, DENG, CARLO MALVASI, DENG, MARIO IOSSA, MD,  LUCA 

PLACENTINO, MD,  GUIDO RIPANDELLI, MD.

A NEW VITREOUS CUTTER BLADE ENGINEERED FOR CONSTANT FLOW, 

VITRECTOMY - Tommaso Rossi, MD, Giorgio Querzoli, PHD, Carlo Malvasi, 

DENG, Mario Iossa, MD, Giampiero Angelini, DENG, Guido Ripandelli, MD.


