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Výuka oftalmologieVýuka oftalmologie
•• MagisterskMagisterskéé

 
studium: 5. rostudium: 5. roččnnííkk

•• 15 hodin p15 hodin přřednednášášekek
•• 40 hodin semin40 hodin semináářůřů

 
a praktických a praktických 

cvicviččeneníí
 

(v(vššeobecný smeobecný směěr)r)
•• 15 hodin semin15 hodin semináářůřů

 
a praktických a praktických 

cvicviččeneníí
 

(stomatologický sm(stomatologický směěr) r) 

•• BakalBakaláářřskskéé
 

studium ostudium oššetetřřovatelstvovatelstvíí
•• 6 hodin p6 hodin přřednednášášekek
•• 3 hodiny praktických cvi3 hodiny praktických cviččeneníí



StreamVIEWStreamVIEW

•• SouSouččáást kst kamerových systamerových systéémmůů
 

((VaddioVaddio
 USA, www.USA, www.vaddiovaddio..comcom))

•• zastoupenzastoupeníí
 

v v ČČR: MULTIMEDIA, R: MULTIMEDIA, 
Hradec KrHradec Kráálovlovéé

 
(www.(www.bimbim..czcz) ) 

•• A/V server pro aA/V server pro automatizovanutomatizovanéé
 

snsníímmáánníí
 a za zááznam prznam průůbběěhuhu

 
vyvyššetetřřeneníí

 
nebo nebo 

llééččebnýchebných
 

postuppostupůů



StreamVIEWStreamVIEW
••PPřříímý digitmý digitáálnlníí

 
vstupvstup

 
pro ppro přřipojenipojeníí

 
4 4 

ppřříístrojstrojůů
•• 4 4 obrazovobrazovéé

 
výstupyvýstupy

•• 11
 

zvukový výstupzvukový výstup
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••IP adresa, pIP adresa, přřenos dat penos dat přřes internetes internet

•• OnOn--line sledovline sledováánníí
 

výkonu  svýkonu  s
 doprovodným komentdoprovodným komentáářřemem

•• PPřřenos z operaenos z operaččnníích sch sáállůů
•• DiagnostickDiagnostickéé

 
zzáákrokykroky

••fluorescenfluorescenččnníí
 

angiografieangiografie
••ultrazvukultrazvuk
••elektrofyziologickelektrofyziologickéé

 
metodymetody
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•• CenaCena
•• 39 995,39 995,--

 
KKčč



3D3D--EyeEye
 OfficeOffice

•• Software (Software (EyemaginationsEyemaginations, USA), USA)
••www.www.eyemaginationseyemaginations..comcom

•• 3D prezentace 3D prezentace 
•• z anatomie, fyziologie a patologickz anatomie, fyziologie a patologickéé

 fyziologie zrakovfyziologie zrakovéého systho systéémumu
•• zzáákladnkladníích diagnostických a lch diagnostických a lééččebných ebných 

postuppostupůů
 

v oftalmologiiv oftalmologii



3D3D--EyeEye
 OfficeOffice

••Prezentace prostPrezentace prostřřednictvednictvíím m dataprojektorudataprojektoru
 a notebooku s dotykovou obrazovkoua notebooku s dotykovou obrazovkou

••Tvorba animaTvorba animaččnníích sekvencch sekvencíí
 

dle dle 
individuindividuáálnlníí

 
potpotřřebyeby

•• MoMožžnost zpomalennost zpomaleníí, zastaven, zastaveníí
 

a  a  
opakovopakováánníí

 
prezentacprezentacíí



3D3D--EyeEye
 OfficeOffice

•• PPřříímý grafický vstup v prmý grafický vstup v průůbběěhu animachu animacíí

•• Anglický výkladAnglický výklad

•• LicenceLicence
•• NeomezenNeomezenáá

••12 500,12 500,--
 

USD (USD (ČČR 7 500,R 7 500,--
 

USD)USD)
•• RoRoččnníí

 
na 1 pona 1 poččíítatačč

••1 650,1 650,--
 

USD (USD (ČČR 900,R 900,--
 

USD)USD)



3D3D--EyeEye
 OfficeOffice



ZZáávvěěrr

Zakoupené
 

přístrojové
 

a softwarové
 vybavení
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názornost

 
teoretické

 
i 
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výuky oftalmologie
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