ARTICOLE DE SPECIALITATE

Importan[a echipamentelor
performante \n dezvoltarea unui
cabinet de optometrie adaptat
la cerin[ele actuale
Dezvoltarea unui cabinet de
optometrie sau de oftalmologie este,
ca orice alt/ afacere, o provocare
adresat/ competen[elor personale.
De-a lungul evolu[iei sale v/ pute[i
confrunta nu numai cu o multitudine
de pacien[i ]i diagnostice, ci ]i cu
permanentele schimb/ri ale
tehnologiilor disponibile \n domeniul
echipamentelor de investiga[ie
oftalmologic/.
Aºadar, în faza iniþialã, cele mai importante
douã întrebãri ale oricãrui specialist-prescriptor sunt:
„Ce echipamente alegem?” ºi „Cum le selectãm
pentru a obþine configuraþia perfect adecvatã
cabinetului propriu în condiþiile celei mai eficiente
investiþii?”
Ce alegem?
Luând în considerare costurile aferente deschiderii cabinetului, vom avea în vedere câteva
echipamente absolut necesare pentru investigaþiile
eficiente ale aparatului vizual, în scopul evaluãrii
cât mai precise a sãnãtãþii acestuia. Pe lângã
instrumentele de bazã - oftalmoscoape, retinoscoape, biomicroscoape, teste de acuitate vizualã ºi
perimetrie -, pentru o completã evaluare sunt necesare câteva instrumente simple, testele de culoare,
optotipurile ºi ocluzoarele fiind doar unele dintre
acestea.
Cum alegem?
Prima recomandare vizeazã existenþa furnizorilor de echipamente oftalmologice second-hand ce
au preturi inferioare pieþei, însã funcþiile oferite
sunt pe mãsurã, aºa încât oferta lor ar trebui atent
cântãritã. A doua recomandare se referã la verificarea ofertei furnizorilor de consumabile ºi piese
de schimb, deoarece atunci când investiþi în echipamente noi, bazate pe tehnologie de ultimã gene-
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raþie, este esenþialã funcþionarea acestora în parametri optimi un timp cât mai îndelungat.
Dacã veþi reuºi sã utilizaþi tehnologia disponibilã pe piaþã pentru eficientizarea procesului de
diagnosticare ºi pentru eliminarea evaluãrilor eronate, veþi reuºi sã creaþi imaginea unui cabinet pe
mãsura competenþelor dumneavoastrã, ce se va
remarca prin ambientul profesional ºi dotarea corespunzãtoare, elemente ce vor contribui decisiv la
conturarea unei solide reputaþii pe termen lung.
Spre exemplu, în cazul unui instrument oftalmologic cum ar fi autorefractometrul, achiziþia unui
aparat capabil sã ofere, într-un timp scurt ºi în mod
automat, mãsurãtori de înaltã precizie poate fi o
investiþie foarte inspiratã.
Un alt motiv determinant în alegerea unui echipament oftalmologic avansat îl constituie creºterea
confortului pacientului, prin efectul psihologic
pozitiv din momentul realizãrii investigaþiei. De pildã, testarea presiunii intraoculare cu tonometrele
tradiþionale are efecte deseori neplãcute, situaþie
care poate fi evitatã prin investiþia intr-un tonometru noncontact, a cãrui mãsurãtoare prin intermediul jetului de aer prezintã avantajul unui procedeu
mult mai rapid ºi mult mai septic.
Tehnologia disponibilã astãzi vã poate asigura
obþinerea unei suite de avantaje esenþiale în relaþia cu pacienþii dumneavoastrã , deoarece printro diagnosticare mai exactã sunteþi capabil sã le
prescrieþi acestora corecþii mai precise ºi, implicit,
sã oferiþi purtãtorilor ochelari de vedere cu lentile
mai eficiente. Gradul de fidelitate al clientelei va
creºte proporþional cu încrederea în calitatea
serviciilor oferite, iar acestea contribuie la transformarea întregului demers al afacerii într-un real
succes.
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