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Refraktív vizsgálat
egy iPad-ről vezérelve
TOPCON CV-tablet rendszer
Együtt a CV-5000 foropter, a CC-100XP polarizált vízus panel és az iPad

• Innovatív és modern
• Vezeték nélkül
• iPad-del vezérelt vizsgálat
• Kötetlen mozgás a rendelőben

TOPCON
A Topcon név ismert és elismert az egész világon, mint a legkiválóbb szemészeti, optometriai és diabetológiai
diagnosztikai eszközök és szoftverek gyártója. A tokiói székhelyű, 75 éves múltra visszatekintő vállalat az
iparágban, mint a megbízható minőség és a kiváló teljesítmény garanciája vívott ki magának széles körű
szakmai elismerést. A Topcon úgy gondoskodik arról, hogy megfeleljen a vele szemben támasztott igen komoly és magas szintű elvárásoknak, hogy mindig a legújabb, legjobb megoldásokat kutatja, és azokat a körültekintő, pontos mérnöki munkának köszönhetően új műszereiben és készülékeiben alkalmazza. Az USAban, Ázsiában, Ausztráliában és szerte Európában létrehozott leányvállalatok lehetővé teszik a vállalat
számára, hogy a világszerte nagy édeklődéssel keresett termékeiket gyorsan és könnyen ügyfeleik rendelkezésére tudják bocsátani. A Topcon Europe Medical BV és kereskedelmi központjai is azt a célt szolgálják,
hogy a céget felkereső szemész szakorvosok, illetve optometristák felmerülő igényeit gördülékenyen ki
tudják szolgálni, legyen szó akár diagnosztikai réslámpákról, digitális kamerákról, tonométerekről, vagy
funduskamerákról. A cég termékeit ismerők már megbizonyosodhattak arról, hogy a több évtizedes múltra
visszatekintő Topcon, egy hosszútávon is megbízható, kiemelkedő, professzionális minőségű műszereket
gyártó vállalat, melynek berendezései a szakmai elvárásokon túl, mind formatervezett megjelenésükben,
mind a páciensek kényelmének figyelembe vételében kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek.

BRIOT
Technológiai ismeret, tapasztalat. A Briot International elismert szakértője az optikai műhelyberendezéseknek. Több terméket fejlesztett ki önállóan, figyelembe véve a szakmában dolgozók speciális igényeit,
különleges hangsúlyt fektetve a szolgáltatásokra és minőségbiztosításra. A Briot céget 1934-ben alapították,
és rövid időn belül ismertségre tett szert minőségi csiszológépeivel. A Briot International SA a Luneau
Technology SAS tulajdonában van, vezérigazgatója Marc Abitbol. A Weco és Luneau Visionix márkák szintén
részét képezik a vállalatnak. Világszerte 300 technikus, 30.000 használatban lévő, és évente több mint
2.000 új csiszológép eladása jellemzi a céget a számok tükrében. A világ optikusai mindannyian előnyét
élvezik a Briot International óriási tapasztalatának és szakértelmének. A Luneau és Visionix 2003-ban
egyesült, és előnyt kovácsoltak az optikában és szemészetben elért eredményeikből. Többek között 30
szabadalommal rendelkeznek.

KEELER
A megalapítása óta eltelt több mint 90 évben az angol Keeler munkatársai azon dolgoztak, hogy újszerű,
kiváló minőségű szemészeti műszereket tervezzenek és gyártsanak a vállalat windsori gyárában. Ez a
közel egy évszázadnyi tapasztalat az optikai termékek gyártásában garantálja, hogy a Keeler termékeit választó szemész szakorvosok vagy optometristák azt a megbízható minőséget kapják, ami a kor igényeinek
és a páciensek elvárásainak egyaránt megfelel. A cég 1917 óta készít szemészeti eszközöket, az ez idő
alatt felhalmozott tapasztalatokat pedig az újítás, az innovatív technológiák kifejlesztésekor kamatoztatja.
Ez a szakmai elhivatottság biztosítja a Keeler számára, hogy termékeivel piacvezető szerepet töltsön be. A
folytonos kapcsolattartás az ügyfelekkel lehetővé teszi, hogy ők is aktív részesei legyenek a fejlesztéseknek,
így a termékek közvetlenül a piac szigorú követelményei alapján készülnek a vállalat gyárában. A Keeler
eszközök fő jellemzői az optikai precizitás, a kitűnő megvilágítás biztosítása, az ergonomikus kivitelezés, a
könnyű súly, valamint az ellenálló anyagok. Mindezek együttvéve teszik a műszereket a kínálat kiemelkedő
darabjaivá. A Keeler saját szervize és a helyi forgalmazók hálózata végzi a karbantartási munkákat és rutinellenőrzéseket az Ön által vásárolt eszközön. A vállalat termékeire egy, három, vagy akár öt éves garanciát
is vállal típustól függően, ami fedezi a javítás illetve a csere költségeit az esetleges anyag-, vagy egyéb hiba
esetében, így a vállalat minden felmerülő igényre teljesértékű és kielégítő megoldással tud szolgálni.

OPTOPOL
Az Optopol Technology S.A. az innovatív szemészeti diagnosztikai műszerek gyártója, külön hangsúlyt fektetve
a speciális szemészeti műszerek tervezésére, gyártására és terjesztésére. A lengyelországi vállalatot 1992
januárjában alapították gyártó és forgalmazó cégként. A zawierciei központú Optopol teljeskörű megoldást
nyújt a kiemelkedő minőségű, modern, digitális képkészítés technológiáján alapuló műszerek tekintetében,
ami lehetővé teszi az anterior és a posterior területek vizsgálatát. A világ szemészeti piaca a fejlődés során a
különböző funkciók összevonását szorgalmazta, ami segítette a céget abban, hogy előre lássa a különböző
országok szemész szakorvosaiban, illetve optometristáiban felmerülő igényeket. A cég fejlesztéseinek fókuszában a szemvizsgálat technológiájának fejlődésének ismeretében a spektrális tomográfia, az elkövetkezendő
évek vélhetően legfontosabb területe áll. Emellett pedig folytatni kívánja a lézerek, az optikai szálak, és a szupergyors optikai kamerák technológiájának fejlesztését. Az Optopol együttműködik a toruni Nicolas Copernicus
Egyetem Orvosi Fizika részlegének tudósaival. Az ő munkájukat Andrzej Kowalczyk és Dr. Maciej Wojtkowski,
az EURYI (European Young Investigator Award) díj 2007-es nyertese vezeti. A díjazott projekt témája új kutatási
módok kifejlesztése az optikai tomográfia alapjaira építve összevonva azt a fluoreszcens mikroszkóppal.
Ebből is látszik, hogy az Optopol elhivatott a tudományos fejlesztések iránt.
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HEINE
A németországi München közelében székelő Heine Optotechnik több mint 60 éve tervezi és gyártja a legmagasabb
minőségű diagnosztikai eszközöket. A céget 1945-ben alapították, és az azóta eltelt több mint fél évszázad alatt
gyűjtött tapasztalatokat magabiztosan kamatoztatja a szemész szakorvosok és optometristák felmerülő technikai
igényeinek kielégítéséhez. Az orvosok a világ minden tájáról a Heine nevet egy lapon említik az innovatív tervezéssel, a kiemelkedő teljesítménnyel, a hosszútávon is megbízható minőséggel és értékkel. Ma a Heine megalapozott presztízse lehetővé teszi, hogy termékei irányadóak legyenek a piac többi, hasonló termékeinek megítélésekor. A szakmai ismereteken túlmenően a vállalat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a műszereivel lefolytatott
vizsgálatok alanyai a kényelem maximalizálásának és a kellemetlenségek minimalizálásának köszönhetően a
lehető legjobb élménnyel távozzanak a szemészeti rendelőkből. A Heine alapítása óta családi vállalat, ám
ennek ellenére a világ legnagyobb elsődleges, kézi diagnosztikai műszerek exportőre. A cég több mint 500 alkalmazottja egységesen azon dolgozik, hogy a piac felmerülő igényeit a lehető leggyorsabban és a legjobb minőségben tudja kielégíteni precíziós, nagy pontosságú műszereivel. Ennek érdekében, a németországi vállalat
komoly energiákat fordít arra, hogy technikai fejlesztései és kutatásai a kor elvárásaival lépést tartsanak, illetve
innovatív és kreatív szakemberei segítségével megelőzzék azokat.

CANON
Canon Medical Systems
A Canon 70 éve újító az orvostechnológiai, és ezen belül a szemészeti megoldások területén. Az első orvosi
alkalmazás - az 1940-ben bevezetett tuberkulózist szűrő innovatív röntgenalkalmazás - óta a Canon számos
világelső eszközt mutatott be a radiográfia és szemészet területén. A kórházi környezetekben, az orvosi és
szűrőközpontokban, valamint a szállítható eszközöket igénylő területeken a Canon digitális radiográfiai
rendszereinek és szemészeti diagnosztikai berendezéseinek széles választékát használják. A Canon folyamatosan dolgozik a betegápolás, a képminőség, a szállíthatóság, a rugalmasság és a munkafolyamatok javításán. Termékpalettájukon megtalálhatóak többek között a prémium minőségű funduskamerák, keratorefraktométerek, OCT berendezések, non-contact tonométerek és periméterek.

POTEC
A koreai Potec olyan precíziós szemészeti műszerek gyártására összpontosít, amelyek összetettségüknek és
multifunkciós mivoltuknak hála komplex megoldásokat nyújthatnak a szemészeti szakembereknek, akik a
készülékek megvásárlásával egy kiemelkedő minőségű, a pontos és precíz mérnöki és gyártási folyamat
eredményeként hosszútávon megbízható eszközzel gazdagodnak. A Potec nagy hangsúlyt fordít arra, hogy
műszerei megtervezésekor a szakmai elvárásokon túl olyan formatervezett termékeket gyártson, amelyek
mind funkcionalitásukban, mind megjelenésükben teljesértékű részei lehetnek minden szemészeti praxisnak.
A nagy hangsúlyt kapó innovatív fejlesztéseknek köszönhetően a vállalat modern, versenyképes alternatívja
bármely egyéb gyártó termékeinek. A készülékek a megbízható és részletes eredményeket épp úgy biztosítják,
mint a vizsgálat alanyainak kényelmét. A 2002-ben alapított koreai gyártó vállalat világszerte elismert minőséget biztosít ügyfelei számára, amire a legkézenfekvőbb garanciát a kevesebb, mint 10 év alatt kivívott világhírnév jelenti. Ennek eredményeként a cég ma már több, mint 65 országba exportálja termékeit, és folyamatos fejlesztéseivel újabb és újabb sikereket tudhat magáénak a precíziós szemészeti műszerek piacán.
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REICHERT
A New York államban működő Reichert Inc. az alapos tervezés, a körültekintő fejlesztés, a precíz gyártás és
az árusítás területén vesz részt a szemészeti és az analitikus műszerek piacán az Egyesült Államokban és
külföldön egyaránt a nemzetközi szemészeti és optometriai szakma teljes megelégedésére. Szakterülete a
diagnosztikai prizmák és a körültekintő, komoly fejlesztések és mérnöki munkák eredményeként megszületett vizsgáló készülékek. A Reichert laboratóriumi és hordozható refraktométerek sorát kínálja a szemészeti
területen túl az automata, az étel és ital, a kémiai és az ipari területen dolgozó ügyfelei számára épp úgy,
mint a klinikai műszereket használó egyéb egészségügyi dolgozók számára. A cég leányvállalatain keresztül
működtet egy mikroszkóp és egyéb alkatrész javító központot is annak érdekében, hogy az elérhető termékek
és szolgáltatások egy teljeskörű, minden igényt kielégítő rendszert alkossanak. A Reichert, melynek központja
Depewben található, 150 éves múltra tekint vissza, ezt a másfél évszázados tapasztalat pedig ügyfelei igényeinek feltérképezésében és azok minél teljeskörűbb kielégítésében hasznosítja.

VOLK
A Volk Optical Inc. egy tervező és kivitelező cég, amely a piac legmagasabb minőségű szemészeti lencséit
gyártja. Az első aszférikus indirekt ophtalmoszkóp lencsét Dr. David Volk készítette el 50 évvel ezelőtt. Ez
vezetett a szabadalmaztatott, dupla aszférikus termékekhez, mint a 20D, 78D és a 90D lencse, melyek a
szemészeti iparág vezető sztenderei lettek. A folytonos fejlődés során a vállalat mérnökei végigkövették a
lencsék evolúcióját a második generációs, „Super Series” lencséken keresztül a ma elérhető legtisztább
képet adó, harmadik generációs, „Digital Series” lencséig, annak érdekében, hogy a termékeket felhasználó
szakemberek a legkiválóbb minőséggel végezhessék mindennapi munkájukat. A Volk kiemelkedő kép-minőségét leginkább az átfogó termékeken keresztül lehet értékelni, mint amilyen a Gonio lencse, a direkt és
indirekt lézer lencse, és további képalkotó orvosi lencse, ide értve az egyedülálló Optiflex® Surgical Assistant-et

WEIDIR IMPEX
A kínai székhelyű Lianyungang Weidir Impex Trading Co., Ltd egy nemzetközi orvosi műszerek forgalmazására
specializálódott cég, amely jó minőségű optikai és szemészeti termékeket értékesít már több mint 20 éve.
A vállalat mostanra már régóta fennálló és stabil üzleti kapcsolatot épített ki az Egyesül Államokkal,
Japánnal, Brazíliával, Argentínával, Mexikóval, Németországgal, az Egyesült Királysággal, Franciaországgal,
Spanyolországgal, Olaszországgal, Törökországgal, Szingapúrral, Egyiptommal, az Egyesült Arab Emirátusokkal, Hongkonggal, stb, akik közül néhánynál kizárólagos forgalmazóként van jelen a piacon. Az elérhető
termékek lefedik a szemészeti és optikai műszerek, a diagnosztikai vizsgáló készülékek, az operáló műszerek,
a teljes optikai laboratóriumi felszerelések és a kiegészítők teljes palettáját. Mindezen műszereket a CE és
az FDA is elfogadott az európai és az amerikai piacokon történő értékesítéshez. A hosszútávú és stabil kapcsolat a vállalat beszállítóival biztos hátteret ad, hogy a világ minden táján jelen lehessenek termékeikkel.
Ebben nyújt további segítséget, a Weidir Impex saját gyára a magas minőségű próbalencse szett, próbakeret,
mechanikus lencsemérő és egyéb kellékek gyártására. A kínai vállalat elsődleges feladatának a legújabb
és legmegbízhatóbb műszerek biztosítását tekinti ügyfelei számára. A vezető forgalmazó cég a szemészeti
és optikai műszerek területén hosszú évek tapasztalatait tudja eredményesen hasznosítani.

PRECISION VISION
Az amerikai Precision Vision közel 40 éve azon dolgozik, hogy elismert gyártója legyen a legpontosabb és
leginkább időtálló látásvizsgáló készülékeknek. A bizalom és a magabiztosság kiérdemlése közben a legnagyszerűbb partnerekkel dolgozik együtt a szemészet területéről, hogy kiváló minőségű termékeket hozzon
létre az ötletek, tapasztalatok és magas elvárások összevetésével. Doktorok, kutatók, és praktizáló orvosok
a világ minden tájáról bíznak a vállalat minőség iránti elkötelezettségében.
Az 1980-as években ez a cég készítette el az első ETDRS táblázatokat és ők fejlesztették ki az első ehhez
tartozó szabványt, a ETDRS Illuminator Cabinet™-et. Táblázatuk és szabványuk azóta is komoly mérföldkő
világszerte a tanulmányok, új próbálkozások, és a mindennapi munka során. A kezdetek óta gyártanak különféle gyermekgyógyászati vizsgáló eszközöket, táblázatokat és teszteket számtalan célra. A vállalat a
mai napig elkötelezett híve a szemészeti gyógyászati segédeszközök gyártásának és forgalmazásának. A
gyermekgyógyászat terén kifejlesztett innovatív megoldások tovább segítik a Precision Vision-t, hogy partnereik továbbra is az egyik legmegbízhatóbb és legprecízebb segédeszköz gyártó cégnek tartsák a céget.
Termékeik nem csak a szemészeti szakemberek számára jelentenek könnyű és precíz megoldást a vizsgálatok elvégzésére, hiszen a páciensek is nagyra értékelik a pontos, és gyors eredményeket, amik az esetleges
gyógykezelés szükségességére időben felhívják a figyelmet.
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HEIDELBERG ENGINEERING
A németországi HEIDELBERG ENGINEERING egy fejlett technológiát alkalmazó orvosi műszereket gyártó
cég, amely diagnosztikai eszközök tervezésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik a szemész
szakorvosok és optometrikusok számára. A vállalat termékeit a világ minden táján használják szemészek
és optikusok, hogy esetleges betegségeket tárjanak fel és orvosoljanak a páciensek szemében. A korai felismerés gyakran elodázhatja, sőt, meg is előzheti a megvakulás és egyéb látáskárosodás lehetőségét. A tipikus betegségek, melyek diagnosztizálásában a HEIDELBERG ENGINEERING termékei segíthetnek: glaukóma,
makula-degeneráció, diabéteszes retinopathia, és a makula ödéma. A HEIDELBERG ENGINEERING által
főként használt technológiák: konfokális mikroszkóp, letapogató lézer és optika, optikai koherens tomográfia
és szoftveres képelemzés. A termékek listájában megtalál minden olyan műszert, ami egy jól felszerelt
szemészeti praxis gyors, megbízható, és pontos üzemeltetéséhez szükségeltetik. A HEIDELBERG ENGINEERING egy magánkézben lévő vállalat, székhelye Heidelbergben, Németországban található. A cég termékeit
saját kézben lévő leányvállalatain és viszonteladói partnerhálózatán keresztül árusítja világszerte a szemészeti szakembereken kívül az ő pácienseik megelégedésére is. A formatervezett külső technikailag kiforrott, precíz belsőt takar.

OCULAR
A washingtoni Ocular Instruments célja, hogy létrehozza és legyártsa azokat a páratlan tisztaságú és
élességű szemészeti lencséket, melyek a szemészeti szakorvosok és optometristák számára a legnagyobb
segítséget nyújthatják mindennapi munkájuk elvégzésében. A vállalat filozófiája szerint kihívás a nagyobb
teljesítményre és a tökéletességre való törekvés, és ennek a szemléletnek köszönhetik, hogy annyi kiemelkedő szemész szakember választja a termékeiket. Az elmúlt 40 évben az Ocular instruments újabb és
újabb kihívásokat gördített maga elé, hogy innovatív technológiák alkalmazásával lépést tudjon tartani a
technika fejlődésével, hiszen így tudja biztosítani ügyfelei számára a vállalattól megszokott magas minőséget.
Emellett azonban a cég nem feledkezik meg korábbi termékeiről sem, és a már gyártásban lévő szemészeti
lencsék tökéletesítésén is tovább dolgozik. Az elhivatott ügyfélközpontúságnak köszönhetően az Ocular
instruments partnerei, a szemészeti szakorvosok és az optometristák elégedettek lehetnek a precíz, pontos
és megbízható szemészeti segédeszközökkel.

HAAG-STREIT DIAGNOSTICS
A több mint 160 évvel ezelőtt alapított svájci cég a világ egyik meghatározó orvostechnikai vállalatává fejlődött. A kiemelkedő szakembereknek és a rendkívüli innovációiknak köszönhetően a cég alapítói - Hermann
Studer és Friedrich Hermann, akik 1858-ban nyitották meg első műhelyüket a svájci Bernben, valóban
úttörő eredményeket értek el. A csoport 17 leányvállalattal rendelkezik Európában, Amerikában és a TávolKeleten. Megközelítően 900 alkalmazott dolgozik a különböző üzletágakban, mint szemészet, tüdőgyógyászat,
mikrosebészet, optika és elektronika. A Haag-Streit fejleszti, gyártja és szállítja magas minőségű termékeit
és szolgáltatásait, amelyek tükrözik a márka alapvető értékeit. A Haag-Streit Csoport orvostechnikai divízióként működik a Metall Zug AG-ban. A Metall Zug egy ipari vállalatcsoport, amelynek székhelye Svájcban,
Zugban található.

GEUDER
A németországi Geuder Csoport az innovációt és a kutatást jelképezi. A vállalat kiemelkedően képzett termék-fejlesztőkkel dolgozik, vagyis magukkal a szemészeti sebészekkel. Ők ugyanis napi rendszerességgel
használják a szemészeti sebészeti eszközöket, rendszereket és vitreoretinális folyadékokat. A velük folytatott
közöss munka teszi lehetővé a vállalat innovációit, aminek eredményeként a Geuder cégcsoport az egyik
vezető vállalat a szemészeti termékek piacán.
Az elmúlt ötven évben a Geuder AG összefogta a kézműves tradícióit a technológiai fejlődéssel. A Geuder
csoport anyavállalata, a Geuder AG kifejleszt, termel és piacra dob (szoros együttműködésben a vezető
szemészeti sebészekkel) újszerű szemészeti eszközöket és rendszereket a legújabb műtéti technikák elérhetővé tételéért. A vállalat fejlődésea globális piacon folytatódik, és közben továbbra is kiemelt helyen szerepel az egyre növekvő igényeknek való megfelelés, melyek a folyton terebélyesedő termékportfólió és a
technikai fejlődés miatt jelentkeznek.
A Fluron GmbH retina-sebészeket lát el a világ minden táján ultratiszta bio-alapanyagokkal az orvosi beavatkozások széles skálájához. A Novaliq GmbH életmentő gyógyszerszállító rendszert épít ki a súlyos tüdőbetegek számára. A GSO GmbH kifejleszt és karbantart alkalmazás rendszereket a szemészek számára.
A Geuder Asia-Pacific leányvállalatunk pedig az anyavállalatot képviseli az egyre fejlődő ázsiai piacon.
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UFSK-OSYS
A németországi UFSK-OSYS innovatív technológiák fejlesztését végzi, ami egyszerre hasznos a sebésznek,
a páciensnek, és a szeméyzetnek a kórházakban és a klinikákon a világ minden táján. A vállalat elkötelezett
a tekintetben, hogy folytassa a magas minőségi elvárásoknak megfelelő orvosi eszközök és rendszerek fejlesztését, ami az egyik legjobb ár-érték arányt nyújtja ügyfeleik számára. Németországban hagyománya
van a precíz kézművességnek, és tervezésnek. Már a kezdetekkor a UFSK-OSYS ennek szellemiségében kiemelkedő növekedést produkált. A cég mindig új lehetőségeket keres, az általuk forgalmazott technológiák
kiterjesztésére az iparágra. A speciális partnerekkel folytatott együttműködésnek és a viszonteladói hálózatnak köszöhetően a termékek a világ minden táján jelen vannak a piacon. A vezető orvosi egyetemek és a
nemzetközi intézetek teljes bizalmukat fejezték ki termékek, a műtőasztalok, székek iránt. Az UFSK-OSYS
minden jelentős ipari kiállításon jelen van, és továbbra is az általános trend megelőzésére törekszik. A
vállalat célkitűzése, hogy biztosítsa ügyfeleik számára a legköltséghatékonyabb, legmodernebb termékeket
függetlenül attól, hogy a világ mely részén végzik munkájukat. A legmagasabb szintű minőségi elvárásoknak
megfelelő eladás utáni ügyfél-támogató rendszerük a világon mindenhonnan elérhető, így ha az UFSKOSYS-nál vásárol, teljesen bizonyos lehet afelől, hogy minden felmerülő kérdésére barátságos, érthető,
egyenes választ fog kapni.

SONOMED
A chicagoi Sonomed a világ vezető vállalata szemészeti ultrahangok tekintetében. A vállalat 30 év tapasztalatával segíti a szemészeti szakembereket, hogy ultrahangos méréseket és diagnosztikát végezhessenek.
A Sonomed mérnökei és ultrahang specialistái elkötelezettek az ultrahangos szemészet ügyében több évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött. A vállalat műszerei a világ minden táján kivívták a szemészeti szakorvosok és optometristák elismerését, amit a vállalat a készülékek megbízhatóságának, precíz, és hosszútávon pontos működésének köszönhetnek. A Sonomed mérnökei a tervezési szakaszban körültekintően
gondoskodnak arról, hogy a vállalat legyártandó műszerei ne csak technikailag feleljenek meg a kor és a
szakma elvárásainak, hanem azon túlmenően formatervezettek legyenek, és mind a kezelőjük, mind a vizsgálat alanyai számára a lehető legkényelmesebbek. A Sonomed, amely az Escalon cégcsoport tagja, ennek
köszönhetően komoly eredményeket és a piac elismerését tudta kivívni magának a megalapítása óta. Az innovatív fejlesztéseknek és a termékek fejlesztése iránti elkötelezettségnek eredményeként ma a Sonomed
a szemészeti műszerek között megkerülhetetlen szereplővé nőtte ki magát.

JÖRG&SON
A Coburgban, Németországban alapított Jörg&Son az új ötleteket és innovatív megoldásokat előtérbe
helyező vállalat, amelyek a fogászati és gyógyászati szakmákhoz nyújtanak komoly segítséget. A cég családi
vállalat, melyet dél-Németország hegyvidékes területein 1926-ban alapítottak meg. Ugyanezen a helyen a
cég még ma is megoldásokat dolgoz ki a fogászat és a gyógyászat széles körű problémáira. Az első fogászati
szék kifejlesztése 1965 és 1967 között történt. Ma ez az alapja a legtöbb modern fogászati széknek minden
rendelőben. 1971-ben az első lehajtható, falra szerelhető röntgengép itt lett kifejlesztve. Ma ennek a fejlett
verzióit találhatjuk rengeteg rendelőben. Hordozható fogorvosi készülékek és műtőasztalok, ami a cég saját
címkéjét is magán viseli még ma is üzemben vannak privát, nyilvános, és katonai intézményekben a világ
minden táján. A speciális műtőasztalok és székek az orális és maxillofaciális műtétekhez lefedik a piac
ezen szegmensét.
A szemészeti szakorvosok és optometristák igényeinek kielégítése érdekében a Jörg&Son komoly energiákat
fektet az újszerű, egyszerre kényelmes és praktikus szemészeti eszközök kialakításába. A céget szakértő leányvállalatok képviselik a világ minden táján, aminek eredményeként a legyártott termékek nemzetközi sikerek
hoztak ezzel bizonyítva, hogy a minőségi, időtálló műszerek iránti kereslet kielégítése nemes, kifizetődő vállalkozás. A vállalat célja, hogy ezt a hálózatot tovább növelje, és hogy termékeik folytonos fejlesztésével és rugalmas, mégis magas színvonalú gyártásával ügyfeleik teljes megelégedésére szolgálhassanak.

ADAPTICA
Az innovatív olasz Adaptica céget 2009-ben alapították Padovában könnyű és hordozható szemészeti készülékek tervezése céljából. Refrakciós mérésekre és vizus hibák diagnosztizálására alkalmas készülékeket
gyártanak és fejlesztenek. A stabil gazdasági hátteret a He Vision Group biztosítja a sikeres startup cégnek.
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DIAGNOSZTIKA
TOPCON RéSLáMPáK
A digitalizálásra alkalmas photo réslámpák teljes skálája elérhető
minden igény kielégítéséhez. A rendelkezésre álló termékek hoszszú sora a Zeiss rendszerű SL-D2/D4-essel kezdődik és tart egészen a felsőkategóriás Haag-Streit rendszerű SL-D701 photo
réslámpáig. Az SL-D sorozat eddig még nem tapasztalt részletgazdagságot, színvilágot, kristálytisztaságot és fény-átvitelt biztosít a felhasználók számára. Minden digitális SL-D réslámpa
kompatibilis a TOPCON DC-4 digitális kamerával, valamint az öszszes modell tartalmaz egy borostyánszűrőt is a tiszta és magas

kontrasztú szemfenék vizsgálatokhoz. A DC-4 kamera nagyfelbontású fényképek és videófelvételek készítésére alkalmas, amely a
réslámpa joystickjáról vezérelhető, így a felhasználónak jelentősen megkönnyíti a képalkotást.
Az SL-D sorozat termékei 12.5x, úgynevezett „hi-eyepoint” okulárokkal vannak ellátva a kiemelkedően éles sztereoszkópikus vizsgálatokhoz. A különféle kiegészítők széles tárháza a D sorozat
klinikai hasznosíthatóságát növelik tovább, hogy a vásárlók a lehető legjobb eszközt kaphassák munkájuk elvégzéséhez.

Topcon SL-D701
Öt nagyítás fokozattal rendelkező digitális réslámpa
Az SL-D701 réslámpát a nagy múltú japán gyártó felszerelte egy, a
gyakorlatban sűrűn használt, 6x-os, 10x-es, 16x-os, 25x-ös, és 40xes lencsék közti gyors és könnyű váltást elősegítő, dob-rendszerű
eszközzel. Az opcionális DC4 digitális kamerával és BG-5 háttérvilágítással az SL-D7 egy igazi, minden igényt kielégítő digitális réslámpává alakul, ami egyedülálló felvételeivel és megbízhatóságával
segíti többek között a szaruhártya, az endothelium, valamint a szemfenék vizsgálatának pontos dokumentálását és a páciens vizsgálati
eredményeinek archiválását. A Topcon SL-D701 kiváló választás
lehet minden optometrista illetve szemész szakorvos számára a
gyors, alapos és megbízható digitális felvételek elkészítéséhez.
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3 nagyítás fokozattal rendelkező digitális réslámpa
Klasszikus Haag Streit rendszerű photo réslámpa ami egy kiváló árérték arányú eszköz egy magánrendelőbe vagy optikába. A fejlesztéskor kifejezetten az optometrista szakembereket célozták meg a
japán mérnökök.
10x-es, 16x-os és 25x-ös nagyítással rendelkezik. Az opcionális DC4
digitális kamerával az SL-D301 egy igazi, minden igényt kielégítő digitális réslámpává alakul.

D I A G N O S Z T I K A

Topcon SL-D301

Topcon SL-D4
Öt nagyítás fokozattal rendelkező Zeiss rendszerű digitális réslámpa
Az SL-D4 magába foglal egy 6x-os, 10x-es, 16x-os, 25x-ös, és 40x-es
dob-rendszerű nagyításváltót. A 40x-es lencse kiváltképp hasznos a
corneális endothelium vizsgálatakor. A különféle szemészeti alkalmazásokat átfogó készülék segítségével mind az optometristák, mind
a szemész szakorvosok kiváló minőségű felvételeket készíthetnek,
legyen szó akár az elülső (anterior), akár a hátulsó (posterior) területekről. Az opcionális DC4 digitális kamerával az SL-D4 egy igazi,
minden igényt kielégítő digitális réslámpává alakul.

Topcon SL-D2
Három nagyítás fokozattal rendelkező Zeiss rendszerű digitális
réslámpa
A Topcon SL-D2 a Topcon SL-D sorozat egyéb termékeihez hasonlóan
magában foglal egy 10x-es, 16x-os, és 25x-ös nagyításváltót. Az SLD2-es modell a legköltséghatékonyabb megoldást ajánlja a megbízható és pontos digitális felvételek készítéséhez. A lementhető
felvételek segítséget nyújtanak a digitális páciens-adatbázis felépítésében, illetve az eredmények minél pontosabb elemzésében, ami
a körültekintő és alapos pácienskezelés elengedhetetlen része. A digitális réslámpa rendkívül hatékony segítséget nyújt a kontaktlencse
illesztésben is. Az opcionális DC4 digitális kamerával az SL-D2 egy
igazi, minden igényt kielégítő digitális réslámpává alakul.
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Topcon DC-4 integrált Digitális Kamera
A Topcon photo réslámpákra szerelhető DC-4 digitális kamera tökéletes megoldás a mozgóképek, illetve az álló felvételek elkészítéséhez. A beépített, 5
megapixeles CCD, valamint az 1 megapixeles felbontású élő képet rögzítő kamera kiemelkedő minőséget biztosít. A DC-4 telepítése Plug & Play-rendszer
szerint történik, a műszer a számítógéphez történő csatlakoztatás után üzemkész. A vezérlést joystick teszi kényelmessé, a felhasználó így az IMAGEnet Ibase szoftveren megjelenő képre koncentrálhat.

Topcon SL-2G
A sokoldalúság és a teljesítmény jellemzi ezt a LED-es megvilágítással rendelkező, új fejlesztésű eszközt. Az SL-2G a legkedvezőbb áru-modell a termékcsoportban, mégis a Topcon termékektől megszokott minőséget garantálja és
egy rendelő alapvető szükségleteit maradéktalanul kielégíti. 10x-es,16x-os és
25x-ös nagyítás lehetséges, mi több, rendelkezik kék és zöld fényszűrővel, valamint hőelnyelő szűrővel.
• Zeiss rendszerű réslámpa
• Háromfokozatú 10X-es, 16X-os és 25X-ös nagyítás
• LED-es megvilágítás – beépített szűrők:
kobaltkék, vörös színszűrők,
13%-os természetes fénysűrűségű és hőnyelő szűrő
• Opcionálisan Haag-Streit rendszerű applanációs
tonométerrel

A kategória csúcsa

HAAG-STREIT RéSLáMPáK
10 év garanciával

Haag– Streit BQ 900 réslámpa
A legprecízebb svájci gyártó csúcsmodellje
A BQ 900 LED réslámpa köszönhetően a kiﬁnomult dizájnnak és a kiváló lencserendszernek, túlzás nélkül állthatjuk, hogy standardnak tekinthető minden
fejlett réslámpás vizsgálattal kapcsolatosan.
Az univerzális, moduláris rendszer segítségével a BQ 900 lehetőséget teremt
részletgazdag videó- és állóképek készítésére, professzionális vagy fogyasztói
szintű kamerák segítségével. Az opcionális kiegészítők széles választékát kínálja, beleértve az oktató társvizsgáló tubust, a döntött okulárt és a retina szakember számára az egyedi sztereo variátort. 5 nagyításfokozattal rendelkezik.
Mint minden Haag – Streit réslámpához, egy Goldmann tonométer: az IOP
mérés aranyszabványa hozzáadható a rendszerhez.

Haag–Streit BP 900 réslámpa
Kompromisszumok nélküli rutinvizsgálatokhoz
A BP 900-as réslámpát a mindennapos rutinvizsgálatokra tervezték. Modern
optikai rendszerrel, 10 ×, 16 × and 25-es nagyításfokozattat, digitális fényképezőgéppel szerelték fel. A készülék Goldmann tonométerrel is kiegészíthető.
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Megbízható optika, hosszú élettartam
A Kepler mikroszkóppal rendelkező BM 900 két standard nagyításfokozattal rendelkezik: 10X-es és 16X-os. Opcionális okulárokkal 25X-ös,
illetve 40X-es nagyítás érhető el. Mint bármelyik Haag-Streit réslámpát,
a BM 900-at is a legjobb optikai komponensekből állították össze, hogy
az emberi szemről részletgazdag képet kaphassunk.
Az elmúlt években a LED megvilágítás lett a standard a modern réslámpás mikroszkópiában. A BM 900 is ennek a fényforrásnak a segítségével biztosítja a lehető legélesebb és leghomogénebb képet.

Haag–Streit BI 900 réslámpa

D I A G N O S Z T I K A

Haag–Streit BM 900 réslámpa

Egyszerű működtetés, megbízhatóság
A BI 900 réslámpa a legendás BM 900 továbbfejlesztett változata. Két
standard nagyításfokozattal rendelkezik: 10X-es és 16X-os. Opcionális
okulárokkal 25X-ös, illetve 40X-es nagyítás érhető el. Ebben a réslámpában ötvöződik a hagyomány a modern technikával és digitális képalkotással.

WEIDIR RéSLáMPáK
A Weidir által forgalmazott műszerek termékcsaládunk belépő modelljei. A minőségi keleti gyártók eszközeit forgalmazó céget a kiváló
szervizhálózat és alkatrészbázis teszi leginkább kiemelkedő partnerünkké.

Weidir SL-4M
A Weidir SL-4M egy könnyen kezelhető, Haag-Streit rendszerű réslámpa. A kiemelkedő fényerejű, szabályozható halogénmegvilágítás
nagyban megkönnyíti a pontos és megbízható vizsgálatok elvégzését.
A hőelnyelő, UV, kobaltkék, és vörös-mentes szűrők pedig még egyszerűbbé és élvezetesebbé teszik a munkát. A készülék ötfokozatú, 6x-os,
10x-es, 16x-os, 25x-ös, valamint 40x-es nagyítással használható.
(A réslámpa egy 12V 30W-os, erősebb fényforrással is elérhető.)

Weidir SL-1Z
A Zeiss rendszerű Weidir SL-1M réslámpa szabályozható, nagy fényerejű halogén megvilágításának és a hőelnyelő, UV, kobaltkék, valamint
vörös-mentes szűrőinek köszönhetően kiváló műszere lehet minden
optometristának és szemész szakorvosnak a páciensek gyors és pontos vizsgálatához. A könnyedén kezelhető eszköz 10x-es, 16x-os, és
25x-ös nagyítással használható.
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Kézi réslámpák
Keeler PSL kézi réslámpa
A kiváló optika, a sokoldalúság és a hordozhatóság jellemzi leginkább a Keeler PSL Classic-t. A Keeler a
gyártási folyamatban külön fontosnak tartotta, hogy az
eszköz kibírja a szemészeti munka mindennapjai
során felmerülő megpróbáltatásokat. A PSL könnyű,
tartós, és masszív készülék, az olyan egyedülálló tulajdonságai pedig, mint a fixált célterület, vagy az egy
milliméteres fény-javítás új mércét állít fel a hordozható réslámpák piacán.
„A réslámpák remekek” – Mr. Manoj Parelukar, a birmigham-i gyermekkórház szemészetének konzulense.
„Ez egy igazán hasznos eszköz, amit nyugodt szívvel
fogok ajánlani mind háziorvosi, mind gyermekgyógyászati, mind klinikai használatra” – Bill Harvey, Optician
Journal 2010. július
A körültekintően megmunkált alumínium váz, a fejlett,
10x-es és 16x-os nagyítású optika, valamint a nullától
a maximum értékig fokozatmentesen szabályozható
megvilágítás egy kiemelkedően hasznos műszerré teszik a Keeler PSL kézi réslámpát, ami sikeresen ötvözi
a „nagy” réslámpák előnyeit a hordozhatóságból adódó
kényelemmel.

Heine HSL 150 kézi réslámpa
Az elülső szegmens vizsgálatának elvégzéséhez remek választás a Heine HSL 150 kézi
réslámpa. A piac legkönnyebb fejével (70g) ellátott készüléke 6x-os nagyítással, és többszörös bevonatú optikával komoly segítséget nyújthat a szakemberek számára. A 0.2mm x
10mm és 4mm x 14mm között szabályozható rés, a kék interferenciaszűrő, valamint a 2.5V
vagy 3.5V XHL halogén technológiájú megvilágítás ideális választássá teszik a HSL 150-et
azokra az esetekre, amikor a hagyományos réslámpa nem, vagy csak nehézségek árán
használható.

Canton SL-1 kézi réslámpa
A Canton SL-1 kézi réslámpa szabályozható résszélességgel, réshosszúsággal és megvilágítással. Hordozható, kézi, kompakt, és könnyű. A lítium elemeknek köszönhetően akár 2
órán keresztül is használhatja töltés és hálózatba kötés nélkül.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nettó tömeg: 0.75 kg
Teljes súly, csomagolással együtt: 1.6 kg
Teljes nagyítás: 10x, 16x
Dioptriaszabályozás: -5D~ +5D
Fényfolt átmérője: Ø1 mm,Ø9 mm
Pupilla távolság: 55~75 mm
Munkatávolság: 80 mm
Rés szélesség: 0~9mm folytatólagosan állítható
Rés magasság: 1~9mm folytatólagosan állítható
Szűrők: Hőelnyelő, zöld, kék
Dönthető megvilágítási szög: horizontálisan -30~+30 fok
Megvilágítás: 3.8V 3W fehér led
Töltési feszültség: AC 110V 60Hz, AC 220V 50Hz
Kimeneti energia: 8VA

Topcon CT-1P non-contact
tonométer és pachymeter
A CT-1P stílusosabb, kompaktabb minden elődjénél.
Forradalmi újítás, hogy akár ugyanazon az oldalon
is tartózkodhat a szemész és a páciens a vizsgálat
alatt. A vezérlőegységet bármilyen irányban elfordíthatjuk, ezáltal helyet takaríthatunk meg a rendelőben.
A CT-1P típus non-contact pachymetria funkcióval
is rendelkezik, amely a szaruhártya vastagság figyelembevételével adja meg a kompenzált szemnyomás értéket.
A Topcon CT-1P teljesen automata 3D szemkövetéssel rendelkezik. Az első mérés elvégzése után automatikusan átáll a másik szemre. Az érintőkijelzős
vezérlőpanel a készülék teljes irányítását biztosítja.
A CT-1P gyorsabb működést biztosít az új, összehangolt méréseknek köszönhetően. Az időintervallum a mérések között több mint 30%-kal csökkent
a korábbi típusokhoz képest.
A 3D-s automatikus mérés egyszerű működtetést
biztosít még azoknál a pácienseknél is, akik nehezen tudják stabilan tartani a fejüket.
Egyetlen gombnyomással akár három különböző
mérés és ezek átlagolt értékei válnak nyomtathatóvá. A nyomtató automatikus papírvágóval rendelkezik.
A CT-1P egy innovatív biztonsági rendszerrel van
felszerelve. A kezelő beállíthat egy biztonsági stopot, valamint a monitoron megjelenő „túl közel” felirat segíti az operátort a tájékozódásban, végül
pedig egy hangeffekt jelzi, ha a szaruhártya és a
műszer túl közel kerülnek egymáshoz.

D I A G N O S Z T I K A

Tonométerek

Topcon CT-800/800A
non-contact tonométer
A Topcon bemutatja a CT-800 és a 3D szemkövetés
funkcióval rendelkező CT-800A készüléket. Mindkét
készülék típust jellemzi a finom és preciz működés,
gyors mérési idő és a 8,5”-os érintőkijelző. Pontos,
megbízható komputeres non-contact tonométer automata mérésindítással. A készülék egy 8,5 inches
érintőkijelzővel rendelkezik, amelyről irányíthatók
a főbb funkciók. Ez a modell a korábbi sorozatnál
még finomabb léglökést alkalmaz, így a lehető
legkisebb stresszt okozza a páciens számára. A
szaruhártya-vastagság megadásával a készülék
kiszámítja a pontos, korrigált szemnyomásértéket
is. IOL módban megmérhetjük az intraokuláris lencsével rendelkező pácienseket.
A hőnyomtató papírcseréje rendkívül egyszerűen
elvégezhető, és nyomtatás után az automata papírvágó tovább a egyszerűsíti a műszerrel történő
munkát.
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Keeler Pulsair Desktop / Intellipuff
Mind a Pulsair Desktop, mind a Pulsair Intellipuff kivételes rálátást
biztosít a páciensre. A vékony tervezésű Pulsair optikai egység lehetővé teszi a szakember számára, hogy vizuális kapcsolatban maradjon a beteggel a teljes folyamat alatt. A Pulsair Desktop rendkívül
helytakarékos, és a készülék stílusos kialakításának következményeként, észrevétlenül olvad bele a környezetbe, a design egyszerűsége
pedig egy sokkal magabiztosabb helyzetet teremt az orvos és a beteg
számára is. A falra vagy asztalra szerelhető, sokoldalú készüléket
kézbe véve megtapasztalhatja, hogy a könnyű kialakítás lehetővé
teszi, hogy az orvos minden beteget ugyanolyan körülmények között
vizsgálhasson meg. A használat rugalmassága és helytakarékossága
gyakorlatilag verhetetlenné teszi ezt a készüléket az ár-érték arány
kérdésében.
A Pulsair Desktop használata a lehető legegyszerűbb, ami így könynyen alkalmazható mind a kezdők, mind a rutinos szakemberek számára. A letisztult kezelőfelület és a színes kijelző új mérföldkövet
jelent a hasonló készülékek használhatóságának területén.
Azáltal, hogy kézi használatú, a Pulsair intelliPuff megkíméli a pácienst attól, hogy az állát álltartóba kelljen tennie, ezzel egy egész folyamattal lerövidítve a vizsgálat idejét. A páciens így a nélkül
vizsgálható, hogy fel kellene állnia a székéből, ezzel pedig a készülék
kezelője teret és időt nyer magának.
A Keeler Pulsair tonométerei fejlett optikai- és szenzortechnológiával készültek a pontos helyzetmeghatározás és nyomásérzékelés érdekében. A Pulsair Desktop és a Pulsair intelliPuff szoftverei a mérési
adatok kezelését is lehetővé teszik. Ha a két egymást követő mérés
eredményei +/- 1mm Hg-n belül vannak, a Pulsair jelez a felhasználónak, hogy vélhetően elegendő adatot gyűjtött, ezzel időt takarítva
meg, illetve tovább csökkentve a páciens kellemetlenségeit.
A pumpa, a szolenoid szelep, a plénum kamra, és az optikai egység
mind a lehető legoptimálisabban lettek megtervezve. A LED-es megvilágítás folytonos és megbízható fényforrást jelent a kamera és a
helyzetmeghatározó számára egyaránt. Csendes és költséghatékony,
ráadásul a Pulsair tonométerek nem igényelnek steril cserélendő
elemeket, és a nyomtatás is az Ön irányítása alatt marad, ami követhetővé és kiszámíthatóvá teszi a felmerülő kiadásokat.

KEELER TonoCare
hordozható non-kontakt tonométer
• vezeték nélküli kézi egység
• ülő, álló és fekvő páciensek mérésére alkalmas
• non-kontakt vizsgálat érzéstelenítés nélkül
• légbefúvásos technika
• beépített teszt szem a készüléken
• mérési tartomány: 5 – 50 mmHg
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A Goldmann elvet tartja a szakma a tonometria legelfogadottabb módszerének,
hiszen ez a legszélesebb körben elterjedt módja az intraokuláris nyomás becslésének. A Keeler által gyártott applanációs tonométereket szigorú szabványok
szerint tervezték annak érdekében, hogy a felhasználó olyan pontosságot és
minőséget kapjon, amit egy Keeler készüléktől elvárhat. A T és az R típusú KAT
készülékeket újra használható dupla prizmákkal, kalibrálási ellenőrző sávval,
és az R típusú adapterrel vagy a T típusú alumínium terelőlappal látták el a
réslámpa használathoz.
A fém alkatrészeket úgy tervezték meg a mérnöki munka során, hogy azok kiállják az idő próbáját annak érdekében, hogy a készülék évről évre megbízható
és megismételhető eredményeket produkáljon. Hogy megvédje a műszert az
utazás során esetlegesen felmerülő balesetektől, illetve hogy a használaton
kívüli műszert ne érjék káros környezeti behatások, a gyártó javasolja, hogy
fektessen be a magas színvonalú alumínium utazótáskába a tonométer biztos
és megfelelő tárolása érdekében.

D I A G N O S Z T I K A

Keeler R-900/T-900 applanációs tonométer

Keeler D-KAT R-900/T900 applanációs tonométer
LED kijelzővel ellátott applanációs tonométer, amil megkönnyíti a gyors és pontos IOP mérést. A T és az R típusú D-KAT készülékeket újra használható dupla
prizmákkal, kalibrálási ellenőrző sávval, és az R típusú adapterrel vagy a T típusú alumínium terelőlappal látták el a réslámpa használathoz.

Reichert Tonopen AVIA
A TONO-PEN AVIA egy rendkívül kisméretű és könnyű készülék, aminek fejlett
mérési technológiája lehetővé teszi az optometristák és szakorvosok számára,
hogy gyors és pontos IOP adatokat gyűjtsenek be akár minimális gyakorlattal.
A díjnyertes tonométer egy könnyen használható, kéziműszer, aminek mérési
adatai könnyen összevethetőek a Goldmann féle tonométer eredményeivel. A
TONO-PEN XL-hez hasonlóan steril OCU-FILM® csúcsborítást kapott a készülék,
ezzel zárva ki a páciensek közti fertőzést.
A készülék megtervezésekor a cél az volt, hogy a műszer elősegítse a kezelői
hibák kiszűrését, és hogy bármilyen helyzetben használni lehessen. Az aktiválás egy mozdulat, a mérési eredmény ezután pedig két nagy LCD kijelzőn jelenik meg mind a szakember, mind a páciens teljes megelégedésére.
A műszer nyúlásmérő technológiát és egy 1.0mm transzduktorfejet használ.
A készülék 10, egymástól független mérés átlagos értékeit és egy statisztikai
valószínűségszámot mutat meg ezzel biztosítva a pontos eredményeket.
A Reichert applanációs tonométereinek bizonyított minősége lehetővé teszi a
szakemberek számára, hogy könnyedén végezzenek IOP méréseket, kerüljenek bármilyen körülmények közé.

Schiotz tonométer
Egyedülállóan pontos az intraokuláris adatok gyűjtéséhez. A megbízhatósága
és időtállósága teszi ezt a minőségi mérőműszert minden szemészeti praxis
és klinika elengedhetetlen részévé.
•
•
•
•

Kiváló minőségű achát csapágy a rendkívül hosszú élettartamért
Precíziós mérések 0-tól 20-ig, illetve 0-tól -1-ig tartó skálán
A piros mutató könnyen olvashatóvá teszi az adatokat
Minden fontosabb alkatrész rozsdamentes acélból készült, a többi krómlapokból
• A teljes szett fekete, bársonyborítású dobozban kapható
• Három külön súllyal (5.5g, 7.5g, 10g) és egy átváltó táblával érkezik
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HAAG-STREIT periméterek

Octopus 600 Pro
látótérvizsgáló készülék
Könnyen kezelhető látótérvizsgáló lészülék a 30 fokos centrális látótér tesztelésére, gyors szűrővizsgálatok elvégzésére és a korai glaukóma felismerésre statikus vizsgálatokkal és az egyedülálló
Cluster-és Polar trend analízissel, amely megmutatja a struktúra és
a funkció összefüggéseit: a látótérvizsgálat eredményeit a látóidegfőre vetíti így megmutatva hogy hol kell keresni a struktúrális változásokat.

Octopus 900 Pro
automata látótérvizsgáló készülék
Automata periméter a funkcionális látótércsökkenés mértékének
vizsgálatára, általános szűréshez, glaukoma, neurológiai és retina
vizsgálatokra, 90 fokos teljes látótér vizsgálattal, vezetői tesztekkel,
statikus és kinetikus vizsgálatokkal és az egyedülálló Polar trend
analízissel, amely megmutatja a struktúra és a funkció összefüggéseit: a látótérvizsgálat eredményeit a látóidegfőre vetíti így megmutatva hogy hol kell keresni a struktúrális változásokat.
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Optopol PTS-2000
A PTS 2000 célja a precíz és gyors vizsgálat elősegítése kinetikus és statikus ingerek használatával. A módszerek és
analizálóeszközök széles tárháza, valamint az átlátható kezelőfelület egy kiváló
diagnosztikai eszközt ad a szakember
kezébe, amivel élmény dolgozni. A térkép
funkció megkönnyíti, hogy a kezelő csak
a számára érdekes területeket vizsgálja.
A kiválasztott teszt típustól függően lehetővé teszi a retina érzékenységi küszöbének, valamint a gyors képernyőteszt
beállítását. A pontosan meghatározott
küszöb, az intelligens gyors küszöb, a képernyőteszt és a gyorsan beállítható 3
zóna mind könnyen elérhető a vizsgálat
és a páciens állapotának ismeretében.
A gyors küszöb-stratégia speciális algoritmust használ, ami úgy teszi lehetővé a
gyorsabb vizsgálatot, hogy az nem megy
a pontosság rovására.
A műszerrel CFF mérés is lehetséges.

A CFF egy fáradási-index, amit neuroszemészeti betegségek előfordulásakor
használnak kiváltképp optikai idegek
rendellenességekor, mint például a glaukóma esetében.
A kinetikus stratégia lehetővé teszi a nehezen együttműködő betegek vizsgálatát,
ami a statikus módszer esetében csak
nehezen kivitelezhető. Négy stimulálószín, öt Goldman- méret, állítható sebesség, beépített programok, valamint az
önkéntelen szemmozgás újratesztelése
együttesen teszik a PTS 1000-et egy felsőkategóriás kinetikus mérőműszerré.
Elérhető a „Kék-sárga” (SWAP) vizsgálati
módszer, valamint a piros és a zöld stimulánsok használata. Ez a metódus a
szem érzékenységének vizsgálatakor színes stimulánsokat használ, ezzel alkotva
képet a szemészeti betegségben szenvedők állapotáról.
A beépített BSV stratégia lehetővé teszi
diplópiás területek vizsgálatát. Az autóvezetők vizsgálata is elvégezhető kö-

szönhetően a kiterjesztett mezőnek,
amivel egészen 80 fokig kivitelezhető
az ideiglenes és a binokuláris teszt
egyaránt.
A vizsgálat eredménye négy könnyen értelmezhető grafikonon jelenik meg, amiből kettő a páciens korára jellemző és az
eltérő adatokat is mutatja. Az eredményeket numerikus térképeken vagy pontskálán lehet kiértékelni. A kinyomtatott
teszt további adatokat tartalmaz, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak az eredmények kiértékelésekor.
A beépített digitális kamera lehetővé
teszi a folyamatos szemkeresést a vizsgálat és a páciens helyzetváltoztatása
során. A pupilla-követő rendszernek hála
folytonos rögzítés és felvétel lehetséges.
Amikor tehát a páciens elmozdul a holttér vizsgálata során, ez a különleges mechanizmus bekapcsol. A már jól ismert
Heijl-Krakau módszer lehetővé teszi a
„vak-folt” követését és így figyelemmel
kísérhető a vizsgálat megbízhatósága

D I A G N O S Z T I K A

Optopol Periméterek

15

Optopol PTS-920
A PTS 920 automatizált periméter egy modern diagnosztikai műszer, a precíz, pontos és gyors látómező statikus
ingerekkel történő teszteléséhez. A kiválasztott tesztelési
stratégiától függően lehetőség van az adott terület retinaérzékenységi küszöbének a beállítására, valamint a gyors
szűrővizsgálatra. A beépített BSV stratégia segítségével a
szakorvosoknak, illetve az optometristáknak lehetősége
van a diplopiás területek feltérképezésére. Az autóvezetők
vizsgálata is könnyen kivitelezhető, hála a beépített kiterjesztett mezőnek, amivel a tesztelt mező egészen 80 fokig
növelhető. A műszer egyúttal a CFF vizsgálatokhoz is alkalmas, továbbá új, választható opcióként lehetséges a
„kék-sárga”, vagyis a SWAP módszer elvégzése. Ez az új
stimulus technika sárga háttérfényben felvillanó kék pontokkal stimulál, szakítva az eddig megszokottakkal. Az integrált self-test automatikusan jelez, ha a készülék
megsérül, illetve javításra szorul. A vizsgálatok eredménye pedig könnyen értelmezhető grafikonokon jelenik
meg, amik közül kettő mutatja az életkori jellemzőket és
az átlagos értéket is. A kapott értékek kinyomtatott változata is sok hasznos egyéb adatot tartalmaz a pontos és
megbízható diagnózis felállításához. Erre példa az átlagos, a mintázati hiba, a rendellenesség előrehaladottságának állapota, illetve a Bebie-görbe. A vizsgálat
megbízhatósága megbecsülhető a fals-pozitív és fals-negatív eredmények alapján. A beépített digitális kamera
elősegíti a szemkeresést a vizsgálat és a páciens leültetése során, ami így folytonos ellenőrzést biztosít a kontrollálás felett, az automatikus álltartó pedig megkönnyíti
a páciens pozíciójának precíz és könnyű beállítását. A PTS
920 egy kiemelkedően megbízható készülék, amely az optometristák és a szakorvosok munkáját könnyebbé teheti,
ezzel szolgálva nem csak a műszer kezelőinek, hanem a
vizsgálat alanyainak érdekeit is.

Optopol PTS-925W
Kompakt mérete ellenére, a 925W kínálj a legmodernebb
design és a szoftver képességeket. A 170 ° -os vízszintes
és 95 °-os függőleges vizsgálati tartományban (fixációs
eltolással), a PTS-925W a glaukóma, valamint más betegségek kezelésében is fontos szerepet tölt be. A pontos macula küszöbérték vizsgálattól a binokuláris Esterman
vezetői tesztig - minden vizsgálati mód elérhető.
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Direkt Szemtükrök
A Professzionális szemtükröt azért hozta létre a Keeler, hogy teljes kontrollt biztosítson használójának. A vizsgálat megszakítása nélkül lencsék,
rácsok és szűrők hozhatók működésbe az ujj apró érintésével.
A szemtükör Xenon fényforrással van ellátva a fényesebb és hosszantartó megvilágítás érdekében. Ennek köszönhetően nagyobb fényerőt biztosít kevesebb izzócsere mellett.
A tekerőgomb nemcsak lehetőséget biztosít, hogy gyorsan kiválaszthassa a lencse típusát, de egyúttal teljes ellenőrzést ad a dioptriaerősség
felett is, így téve gyorsabbá és egyszerűbbé a vizsgálat menetét. A +29D
és -30D közötti dioptriánkénti ugrások minden szemtípushoz és különféle
betegségekhez nyújtanak kiemelkedő segítséget.
Az erek vizsgálatára alkalmas vörösfénymentes szűrő mind a hat diagnosztikus sugárral együtt használható, ezzel segítve minden szakorvos
és optometrista munkáját.
A kényelmet a beépített, puha homloktámasz szolgálja, ami egyúttal lehetővé teszi a készülék pontos elhelyezését és óvja a kezelő szemüvegének lencséjét.

D I A G N O S Z T I K A

Keeler Professional Oftalmoszkóp

Keeler Specialist Oftalmoszkóp
A szakma egyöntetű véleménye szerint a jó diagnózis alapja a kiváló
megvilágítás. Ezért választotta a gyártó a Xenon izzóit, hiszen ez az erősebb, hosszú ideig működőképes fényforrás bármilyen diagnosztikai kihívásnak megfelel, az izzó tartóssága pedig a kényelmet szolgálja. A
lencse erőssége +44D és -45D között 1 dioptriánként változtatható, a
Morton Lens Track-rendszer, amely egyenként csiszolt lencséket használ, pedig biztosítja az optimális képet. További segítséget nyújt a szakembernek a beépített összehasonlító lemez, amely gyorsan és
egyszerűen megbecsüli a pupilla méretét.

Keeler Pocket Oftalmoszkóp
A Keller Pocket szemtükör fő erénye a gyártótól megszokott minőségen
és megbízhatóságon túl a műszer könnyű szállíthatósága, hiszen a készülék akár a zsebhez csíptetve is elfér. Ebből kifolyólag ideális kórházakban illetve háziorvosi rendelőkben, de akár tartalék eszközként is. A
méreteit meghazudtolva a készülék +20D és -20D közötti lencse erősséget biztosít a pontos diagnózis felállításához, legyen szó bármilyen szemtípusról. A műszer áramellátásáról könnyen cserélhető AA méretű
elemek gondoskodnak.
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Heine BETA 200/200S Oftalmoszkóp
A Heine optimalizálta a Gullstrand elvet az aszférikus optikával (különválasztva
a megvilágító fényt és a vizsgáló sugarat), így a korneális és az írisz reflexek
megszűnnek. Ez teszi lehetővé a teljes értékű vizsgálati képet kis pupillaméret
esetében is. A megvilágításról az XHL Xenon halogén technológia gondoskodik,
míg a süllyesztett, többszörös bevonatú kémlelő nyílás a kóbor fényeket szűri
ki. A készülék időtállóságát a porbiztos ház, valamint az optika fémváza garantálja, ezzel megkímélve Önt a karbantartás fáradalmaitól. Ergonomikus kialakítása lehetőséget teremt az orbita vizsgálatára, kerüljön bármilyen
helyzetbe a szakember, akinek biztonságáról a puha szem-, és szemüvegvédőkeret gondoskodik. A szemtükör hét apertúrával lett ellátva, külön vörösszűrőkkel, amely egyaránt alkalmas nagy és kis pupillák vizsgálatára. A műszer
résnyílással, és fixáló csillaggal, kék és vörösszűrőkkel, valamint 74 különböző
dioptriával lett megtervezve az ideális kontraszt érdekében.

Heine K180 Oftalmoszkóp
A hagyományos direkt szemtükör gazdaságos áron.
• XHL Xenon Halogén technológia: Erős, fehér fény, tiszta retinakép
• Ergonomikus tervezés: A műszer kényelmesen körbefogja az orbitát
• Puha szemvédőkeret: Stabilan tartja a készüléket és megvédi a kezelő szemüvegét
• 5 apertúra közül választhat a nagy és a kis pupillák vizsgálatához. Választhat
a fixáló csillag és a kékszűrő közül a korneális vizsgálatokhoz
• Por biztos ház
• 28 lencse -35D és +40D között. Kiváló képet biztosít
• Polikarbonátborítás

Heine mini 3000 Oftalmoszkóp
Egy felsőkategóriás szemtükör hordozható változatban. Minőségi optika lekicsinyítve, amely ideális beteglátogatásokhoz.
• Zsebre tételkor automatikusan kikapcsol.
• Minőségi nyél. Króm felső rész, műanyag test.
• XHL Xenon Halogén Technológia a tökéletes megvilágításért és a kiváló képért.
• 5 különféle apertúra fixáló csillaggal ellátva
• Lencse tartomány: -20D-től +20D-ig
• Cserélhető AA elem vagy újratölthető mini 3000 nyél

Welch Allyn PanOptic Oftalmoszkóp
A Welch Allyn PanOptic Oftalmoszkóp áttörés az szemtükrök területén. Az innovatív Axial PointSource optikának köszönhetően a műszer még eredményesebbé teszi a szemfenék vizsgálatát.
• 5-ször nagyobb kép a szemfenékről, mint a klasszikus oftalmoszkópok esetében
• Gyors és egyszerű vizsgálat szűk, ki nem tágított pupillánál is
• 25°-os látómező
• Nagyobb működési távolság
• 26%-os javulás a nagyítási képesség tekintetében
A PanOptic oftalmoszkópot a Welch Allyn Axial PointSource optika teszi egyedülállóvá. A fényt egy pontban összegyűjti a szaruhártyán, ezáltal könnyű hozzáférést biztosít még a legszűkebb pupillán keresztül is. Ezután a fénysugarat
hagyja szétágazni a retinán, és így a szemfenék nagyobb területét világítja
meg. Emellett a készülék egyedi fixáló rendszerének köszönhetően a megvilágított terület gyakorlatilag ugyanazon a tengelyen látható, ezáltal a lehető
legnagyobb látómezőt alakítja ki. A technológia maximalizálja az összhangot
a látótengely és a megvilágított terület között, így téve könnyen vizsgálhatóvá
az egész optikai diszket és az ereket.
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Indirekt binokuláris szemtükrök

A Keeler ismét úttörő saját binokuláris indirekt technológia digitális rendszerével. A régi, analóg videófelvételek helyett digitális
képet kaphatnak a szakorvosok és optometristák. A Vantage Plus
Led digitális, vezetéknélküli készülékét használhatja irodájában,
műtőjében, oktatási intézményben, vagy bárhol, ahol digitális felvételek készítését látja szükségesnek. A Keeler szoftver lehetővé
teszi, hogy akár laptopon további vizsgálatokat végezzen a felvételek alapján. A Vantage Plus egy kiváló választás praxisának fejlesztéséhez, hogy érthető, digitális felvételeken tájékoztathassa
betegeit, illetve családtagjaikat a vizsgálatokról.

Vantage Plus LED Indirekt
Binokuláris Oftalmoszkóp
A Vantage Plus LED fényesebb, fehérebb megvilágítást, és hoszszabb elem élettartamot biztosít a szakemberek számára. A fényforrás várható élettartama 10 000 óra, így az izzócserével nem kell
foglalkoznia azoknak, akik emellett a termék mellett döntenek. A
prémium minőségű intelligens optika részletgazdagabb képet ad,
ezzel elősegítve, hogy olyan részleteket is megvizsgálhasson a retinán, amelyekre korábban a Xenon BIO égőkkel nem volt lehetősége. A könnyű és ideális súlyelosztású műszert a gyártó kicsinek
és kompaktnak tervezte meg, továbbá a vezeték nélküli technológia alkalmazásával gondoskodott a szakemberek kényelméről is.
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Vantage Plus LED Digitális
Indirekt Binokuláris Oftalmoszkóp

Vantage Plus Vezeték Nélküli
Indirekt Binokuláris Oftalmoszkóp
Az új, intelligens Vantage Plus-t remek tulajdonságai teszik igazán
kiválóvá. Prémium minőségű, intelligens optikájának köszönhetően remek műszere lehet minden szakembernek, hiszen a nyílásváltoztatáskor a tükrök és az optika automatikusan követi a kezelő
mozdulatait. A kényelemről a könnyű súly, a kicsi méret, és a vezetéknélküli kialakítás gondoskodik. A különleges odafigyeléssel
gyártott optika még az egészen kicsi pupillájú szemvizsgálatokra
is lehetőséget teremt, ezzel pedig egy praxis kiemelten hasznos
eszközévé válhat.

All Pupil II
A Keeler All Pupil II egy könnyű, nagy fényerejű, egyszerűen használható műszer. A készülék dizájnjának alapjait a méltán népszerű
All Pupil Indirekt adta, a gyártó ezzel a termékkel kapcsolatos tapasztalatait vegyítette a szakma igényeivel, és így alkotta meg az
All Pupil II-t. Az egyszerű irányítás, a kényelmes kialakítás, valamint a kiemelkedő fényerő célja az Ön vizsgálatának megkönnyítése és kényelmesebbé tétele. Az IR és UV korlát, valamint a
47-75mm közötti pupillatávolság további jellemzője ennek a hasznos eszköznek, ami minden optometrista és szemész szakorvos
számára komoly segítséget nyújthat a mindennapi munka során.

Spectra Iris Indirekt Binokuláris Oftalmoszkóp
Az apró indirekt oftalmoszkóp nagy előnyökkel szolgálhat. A
Spectra Plus kifejezetten úgy lett megtervezve, hogy a súlya és a
kezelhetősége a gyakran utazó szakembereknek nyújtson segítséget. A készüléket elteheti a tokjába, vagy a nyakába is akaszthatja, ha éppen nem használja. A LED technológiának hála a
megvilágítás hosszúéletű, és a LED hosszú élettartalmának köszönhetően, az égő cseréjének problémája nem jelenthet többé
gondot. Az optika felhajthatósága, a kiemelkedően könnyű lítium
ion elem, illetve a 48-76mm között állítható pupillatávolság jellemzi ezt a műszert.
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Heine Sigma 250 indirekt binokuláris Oftalmoszkóp
A látványos indirekt szemtükör bármilyen pupillamérethez használható.
Két, egymástól független kar segítségével szabhatja meg az ideális parallax és konvergens beállításokat, hogy a műszer minden pupillamérethez
megfelelő legyen. A megvilágító LED fényforrás +-3 fokban állítható a reflexek kiiktatása érdekében. A beépített vörös szűrőn túl a kék- és sárgaszűrő a fluoreszkáló angioszkópiához nyújt segítséget, a 47-72mm között
állítható pupillatávolság pedig mindenki számára használhatóvá teszi a
műszert. A könnyű, keret nélkül mindösszesen 90g-os Sigma 250 háza
porbiztosan lett kialakítva, az optika pedig forgótárcsán helyezkedik el a
szabad rálátás érdekében.

Heine Omega 500 indirekt binokuláris Oftalmoszkóp
A binokuláris indirekt szemtükör forradalmian új technikája a parallaxis
és a konvergens szinkronizált kiigazításának szabadalmaztatott módja segítséget nyújt a magas minőségű, sztereoszkópikus fundus képekért, legyen szó bármilyen pupilla méretről. A piacvezető OMEGA 180-at
továbbfejlesztve, az OMEGA 500-at úgy optimalizálták, hogy a fundusról
még tökéletesebb képet kaphassunk. Többszörös bevonatú, új XHL Xenon
Halogén technológia izzóival van ellátva a szaruhártya reflexeinek csökkentése, és a tiszta, kiemelkedő felbontású felvételek készítése érdekében,
melyek most akár 100%-kal világosabb képet adhatnak a fundusról. A 46–
74mm között állítható pupillatávolság és a kis pupillaméret vizsgálatának
lehetősége teszi igazán kiváló műszerré az Omega 500-at.

Heine Omega 500 DV1 digitális videókamerával
Omega 500 integrált digitális videókamerával is elérhető, és így elérhetővé
válik a jó minőségű felvételek készítése.
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Skiaszkópok
A Keeler kiemelkedő teljesítményre tervezte skiaszkópját, hogy
Ön egyetlen izzócserével válthasson a pont megvilágítás és a
sávos fénysugár között. A 600 luxig terjedő halogén megvilágítással a Professional retinoszkóp garantálja, hogy a legnehezebb
vizsgálatokat is elvégezhesse. Ez az egyetlen készülék, amely lehetővé teszi a semlegesítés ellenőrzését. Mind a sávos, mind a
pont megvilágításmódban a fénysugár átállítható, ellenőrizheti a
semleges pont pontosságát. A Professional Combi egyszerű vezérléssel 360°-ban változtatható mind rotációs, mind konvergenciós beállításnál. A műszer kezelőjén egy egyszerű
kézmozdulattal választhat az 1,7mm-es és 4mm-es apertúra között, hogy optimalizálja a fényerőt és a felbontást.
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Keeler Professional skiaszkóp

Heine BETA 200 skiaszkóp
A Beta 200 retinoszkóp a ParaStoppal kiegészülve a legújabb,
többszörös réteggel ellátott optikát használja a kivételesen fényes fundusreflexek és a neutralizálási pontok könnyű vizsgálatának érdekében. A ParaStop leegyszerűsíti, és felgyorsítja a
cilinder tengelyének vizsgálatát. A készülék kialakítása porbiztos, a forgatás és mozgatás pedig könnyedén elvégezhető a kontrollerrel. A beépített polarizációs szűrő kiiktatja a szórt
fénysugarakat és a belső reflexeket, az XHL Xenon Halogén Technológia emellett biztosítja az erős, fehér fényű megvilágítást. A
beépített narancsszűrő csökkenti a páciens időszakos elvakulását úgy, hogy ez nem zavarja a pupilla reflexeket, az ergonomikus
forma pedig megóvja a kezelő szemét a szórt fényektől.
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Binokuláris lupék, fejlámpák
Keeler Mini binokuláris lupé/
Keeler Standard binokuláris lupé
A Keeler Mini binokuláris lupé/ Keeler Standard binokuláris lupé SuperVu SL Galilean-rendszert alkalmaz, nagyítása pedig 2.5x-ös. A készülék legnagyobb előnye a
könnyű, egyszerűen elsajátítható használat, mely minden szemészeti szakorvos és
optometrista számára fontos a mindennapi, körültekintő munkavégzés során, legyen
szó akár háziorvosi rendelésről, akár klinikai praxisról. A fokális tisztaság beállítása
közben a mozgás megengedett a kiváló mélységélességnek köszönhetően, ezzel
emelve a vizsgálatok során mind a páciens, mind a műszert kezelő komfortérzetét. A
könnyű alumínium keret és az egyenként igazítható pupilla beállítás stabilitást biztosít
a nagyítónak és az optimális fokális beállításnak, ezáltal megakadályozva a szem túlzott megerőltetését. Ez a tervezés elősegíti a szakemberek számára, hogy pontos,
megbízható, szükség esetén megismételhető vizsgálatokat végezhessenek, miközben
azokkal a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a páciensnek. A Keeler Mini binokuláris lupé/ Keeler Standard binokuláris lupé készülékhez kialakított keret külön
rendelhető, de a Keeler Super Vu nagyító eszközhöz jár egy puha tok a készülék sérülésének elkerüléséhez. Szintén tartozék a védősapka, valamint sterilizálható fogantyú és tisztítókendő az esetleges fertőzések elkerülésének érdekében.

Keeler Hi-Res binokuláris lupék
A Keeler Hi-Res Binokuláris Lupé SuperVu SL Hi- Res Galilean-rendszerrel készült,
és háromszoros nagyításával kiváló segédeszköze lehet minden szemészeti szakorvosnak és optometristának a mindennapi munkavégzésben, legyen szó akár háziorvosi rendelőről, akár klinikai használatról, vagy bármilyen egyéb praxisról. A
nagyfelbontású Super Vu nagyító 15%-kal nagyobb látómezőt biztosít a műszer kezelője számára a hagyományos Galilean nagyítókhoz képest, ami kiemelkedő fejlődést
jelent. A készülék súlya és ötelemes rendszere érdemben megkönnyíti a vizsgálatok
elvégzését, amik így gyorsabban és kellemesebben telnek mind a szemész szakorvosok, mind a páciensek számára. A pontos, megbízható, és szükség esetén megismétlendő munkákhoz a nagyfelbontású Keeler Hi-Res Binokuláris Lupé egy igazán
kiváló választás lehet.

Keeler Prismatic binokuláris lupék
A Keeler Prismatic Binokuláris Lupé a Super Vu XL prizmarendszerrel készült, és
három különböző nagyításra képes. A szemész szakorvosok és optometristák így 3.5xös, 4.5x-ös, és 5x-ös közelítésben végezhetik el a komolyabb szemészeti beavatkozásokat. A prizma minősége garantálja a kiváló minőségű felvételeket, amik
elengedhetetlenek a precíz, pontos vizsgálatokhoz. A legkomplikáltabb műtétekhez a
teljes tisztaság és a színek tökéletes visszaadása nyújt komoly segítséget, legyen szó
bármilyen praxisról. Az XL precíziós lencséi visszatükrözés elleni réteggel készültek
a még pontosabb kép elérése érdekében, így a készülék a nagyfelbontású képet
igénylő beavatkozásokhoz is kiváló segédeszköz lehet. A keret külön nem rendelhető,
azonban a Keeler Super Vu XL nagyító rendszer puha tokkal, védősapkával, fogantyúval és tisztítókendővel együtt vásárolható meg, hogy minden felmerülő higiéniai elvárásnak maximálisan megfeleljen.

Keeler K-LED fejlámpák
A Keeler K-Led fejlámpák a windsori gyártó vállalat kiemelkedő termékei közé tartoznak. A LED-es megvilágítás hosszantartó fehér fényt biztosít, ezzel nagymértékben
elősegítve a pontos tájékozódást a szemész szakorvosok és az optometristák számára, ami a gyors és pontos vizsgálatok elvégzése során elengedhetetlen előfeltétele
minden praxisnak. A 18000 lux erősségű homogén fényforrás a mindennapi munka
során felmerülő igényeknek maximálisan megfelel. A 3W-os LED lámpa kialakításának
köszönhetően koaxiálisan helyezkedik el a nagyító tengelyén. Az áramellátásáról egy
lítium elem gondoskodik, amely 4 óra folyamatos működést biztosít a felhasználó számára. A lámpához kapható két elem akár párhuzamos töltését a készülékkel együtt
árusított töltő végzi el. Ezen túlmenően a töltő a nagyító tárolására is használható.
Azonban mindezen tulajdonságoknál még fontosabb, hogy a K-L.E.D. az összes Keeler
nagyítóhoz csatlakoztatható, így Ön bármelyik mellett is dönt, a fejlámpát ugyanolyan
hatásfokkal fogja tudni hasznosítani.

Keeler sportkeretek
Az összes Keeler nagyítóhoz rendelhető az új sportkeret, mely kialakításában stílusos,
kényelmes, elegáns. Legyen szó bármilyen praxisról, a sportkeretek kiváltképp a divatos színeknek köszönhetően bárhol, bármikor élettel töltik meg az Ön irodáját. Hordhatja saját szemüvege felett vagy igény szerint maga a lencse foglalható keretbe.
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A HR technológiának köszönhetően a Heine HR az egyik legvilágosabb
képet biztosítja. Az exkluzív borítás a tükröződést egészen 0.3%-ig leszorítja, ezzel a legtisztább képet adva a hasonló készülékekhez képest.
A legmodernebb Heine optika került beépítésre a tökéletes élesség és
szín érdekében. Minden HR nagyítóüveg por-, és vízálló a könnyű tisztántarthatóság miatt. A Heine binokuláris nagyítóüveg bal és jobb lencséi
pedig külön állíthatóak, így pontosan meghatározható a pupillatávolság.
Súlya 42g, és a készülékkel 2,5x-es nagyítás válik lehetségessé a 90mmnél nagyobb látómezőben.

Heine HRP binokuláris lupé
Kifejezetten kompakt és könnyű (48g) binokuláris nagyítóüveg az általános szemészeti (illetve fogorvosi) és egyéb műtéti esetekhez. A nagyfelbontású, akromatikus, többszörösen bevont optika fényesebb és tisztább
képet ad, dizájnja pedig könnyen kezelhetővé teszi a műszert. A külön
szabályozható jobb-, és baloldali optika, és a háromállású állványzat
pedig megkönnyíti a pontos pupillatávolság beállítását. A nagyítóüvegek
víz- és porállóak a könnyű tisztítás és fertőtlenítés érdekében.
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Heine HR binokuláris lupé

Heine HR-C binokuláris lupé
A Heine HR-C egy kiemelkedően kompakt és könnyű binokuláris lupé
mely színkorrekciójával, mélységi fókuszával, és a többszörös borítású,
akromatikus, nagy felbontású optikájával páratlan képet ad. A könnyű,
mindössze 45g-os súly és a modern, formatervezett dizájn még vonzóbbá teszi ezt a műszert a szakemberek számára, a víz-, és porálló ház
pedig az időtállóságot és a megbízhatóságot garantálja. A Heine binokuláris lupék lencséi függetlenül beállíthatóak, és ez, valamint a háromállású állványzat segít a helyes pupillatávolság megtalálásában.

Heine C 2.3 binokuláris lupé
A Heine C 2.3 a legköltséghatékonyabb binokuláris lupé, mely éles és
tiszta képet ad, amiről a többszörös kovasavas bevonatú, karcmentes
lencsék gondoskodnak. A pupillatávolság beállítása könnyű feladat az
egymástól függetlenül állítható optikának köszönhetően. A kényelmes
használat pedig a 46g-os súly és a formatervezett kialakítás érdeme. A
munkatávolság 340 mm vagy 450 mm, ami így egy praktikus és hasznos
eszközzé teszi a Heine C 2.3-at bármilyen használatra.

Heine LED megvilágító egység lupéhoz
Kompakt LED Nagyítóüveg megvilágítás, amely kiváló fül-orr-gégészeti,
fogorvosi és szemészeti vizsgálatokra.
• Fejlett LED technológia. Fehér, homogén fény, amely ideális minden
műtéti és fogorvosi beavatkozáshoz
• Koaxiális megvilágítás. Az üregek árnyékmentes megvilágítása, amely
kifejezetten hasznos a fül-orr-gégészeti és a fogorvosi vizsgálatokhoz.
Ideális koaxiális nézet HR és HRP nagyítóüvegekkel
• Homogén megvilágítás az egész vizsgált területre. A fehér folt kiváló
a HR és HRP nagyítóüveg rendszerekhez. 81 mm megvilágított terült
420 mm-es, és 95 mm-es megvilágított terület 500 mm-es munkatáv
esetében
• Kompakt és könnyű (24 g). A teljes komfortot biztosítja
• Alumíniumborítás – hosszú élettartam
• Vízálló dizájn – könnyű tisztítani.
• Teljesen mobil az mPack LL segítségével. Legalább 17 órás üzemidő
• Különálló lehetőség a nézet szögének beállításához. A megfelelő szög
minden helyzethez.
• Opcionális sárgaszűrő csökkenti a kék fényt. Megelőzi a kompozitok
idő előtti megkeményedését.
• Bejegyzett dizájn
• 40 000 Lux / 25cm távolság
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Diagnosztikai lencsék
A teljesség igénye nélkül
Volk 90D
A Volk 90 D Classic diagnosztikai lencsék kiemelkedő
teljesítményt nyújtanak a kis pupillák esetében is.
Minden szemész szakorvos munkáját elősegíti az ideális kialakítású lencse, amellyel érezhetően könnyebb
a szemfenék dinamikus vizsgálata, tekintettel arra,
hogy a fundus 74 fokos szögben átlátható. A szabadalmaztatott mérnöki munka eredménye a dupla aszférikus üvegoptika, amelynek köszönhetően az
eddigieknél még tökéletesebb képet kaphatnak a
szakemberek. A könnyű kezelhetőséget a 30.2 mmes átmérő garantálja. A minden igényt kielégítő 0.76os nagyítás mellett a készülék 89 fokos dinamikus
látómezőt biztosít, valamint lehetőséget teremt az
akár 3-4 mm-es pupillák vizsgálatára is. A Volk 90 D
Classic mindezen tulajdonságai egy kifejezetten hasznos műszerré teszik ezt az eszközt, mellyel a fundus
vizsgálatok az eddig megszokottakhoz képest gyorsabban, pontosabban, és átfogóbban végezhetők el.

A Volk diagnosztikai lencsék teljes skálája elérhető a Medicontur portfóliójában, kiemelten ajánljuk az alábbi prémium minőségű lencséket:

Volk VG3 hármastükör
Volk SuperField
Volk SuperVitreoFundus
Volk Digital Wide Field

Ocular OI-STD 90D
OI-STD Ocular 90D lencse
Indirect diagnosztikai lencse a szemfenék centrumának, macula, papilla vizsgálatához. A legnépszerűbb
törőerő a fundus non-contact vizsgálatára.

Ocular OG3M
A klasszikus „Goldmann“ típusú lencse, három tükörrel 59, 67 és 73 szögben, ami lehetővé teszi a perifériás fundus és az elülső csarnok vizsgálatát. A hátsó
pólus 36°-os területe a lencse centrumán keresztül
vizsgálható.
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A Topcon TRK-2P kombinálja egy automata refraktométer, egy keratométer, egy érintésmentes tonométer és egy pachymeter képességeit
egyetlen eszközben. Ez lehetővé teszi, hogy a készülék egy átlagos műszerhez képest négyszer annyi információt biztosítson a felhasználónak,
miközben negyed annyi helyet foglal, ráadásul az eszközök teljes árának
töredékéért. A TRK-2P szükségtelenné teszi a páciens helyváltoztatását,
ezáltal időt takarítva meg Önnek. Minden mérés teljesen automatikus,
beleértve az automatikus beállítást, fotózást, a jobb-, és a baloldali szem,
és a funkciók közti váltást.
Akkurátus fénytörőmérések a Topcon exkluzív Rotary Prism Technológiájával™, ezáltal a TRK-2P-t egyedülálló megbízhatóság jellemzi. Az innovatív optikai dizájn, mely a TRK-2P sajátja, lehetővé teszi a pontos
méréseket a 2 mm átmérőnél kisebb pupillák esetében is.
A kezelő kényelmét szolgálja, hogy csupán egyetlen gombnyomással a
TRK-2P automatikusan méri mindkét szemet, ezzel értékes információkat gyűjtve, gyorsan és pontosan. A manuális beállítás mód bármikor
hasznos lehet, amikor a kezelő az automatikus folyamat felülírását látja
szükségesnek, így Ön teljes szabadságot kap a készülék kezelésekor.
A finomabb levegőlöketekkel végzett szemnyomásmérés javítja a páciens komfortérzetét. Az új, fejlett szoftver irányítja a kilövellt levegő menynyiségét, pontosan kiszámítva az egyes szemre szükséges
nyomásintenzitást.
A TRK-2P megbízható adatokkal szolgál az intraokuláris nyomásról. Tanulmányok bizonyítják, hogy a szaruhártya vastagsága közvetlenül befolyásolja az IOP méréseket. A pachyméter funkció segíti a szakorvost
az IOP vonatkozású adatok kiértékelésében.
Az intelligens érintésmentes biztonsági mód segít megelőzni, hogy a műszer hozzáérjen a páciens szeméhez a mérések során. A műszer automatikusan kiszámítja a távolságot a szem és a készülék között a
biztonságos TONO/PACHY mérésekhez.
Az új, 8,5 hüvelyk méretű színes LCD érintőkijelző komoly előrelépést jelent, ami megkönnyíti, hogy egyszerre jelenjenek meg a mindkét szemre
vonatkozó adatok, és a menüpontokat nagy, színes karakterekkel jelöli.

B E R E N D E Z é S E K

Topcon TRK-2P
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Auto Kerato-Refracto
Tono/Pachyméter

K O M P L E X

KOMPLEX
DIAGNOSZTIKAI
BERENDEZÉSEK

Multifunkcionális berendezések
Visionix VX130
A Visionix VX 130 egy multifunkcionális berendezés, amely 7 teljesen automata mérést végez el a teljes szemen 90 másodperc alatt. Összehasonlítva az előző modellel, a VX130-al átfogóbb elülső szegmens
vizsgálat valósul meg több horizontális szakaszban végzett pachymetria
mérés által.
Hét készülék az egyben:
• Refraktométer
• Keratometer
• Aberrometer
• Topograph
• Pupillometer
• Tonometer
• Pachymeter
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Funduskamerák
Topcon TRC-50DX
A Topcon TRC-50DX olyan kiváló képalkotó eljárásokat ajánl a Topcon jóvoltából, mint a színes, fluorescein angiográfia, vagy akár ICG felvételek
készítése, és mindezeket kiváló és hosszútávon megbízható működőképességgel és ergonomikus kivitelezéssel kombinálja. A Topcon TRC50DX-modell tökéletesen megfelel a Topcon vállalatnál megszokott,
kiemelkedő minőségi követelményeknek, sőt ezen felül új funkciókat tartalmaz, amelyekkel növelik a műszer sokoldalúságát és megkönnyítik
használatát. A funduskamera a legmodernebb nagyfelbontású digitális
kamerákkal funkcionál, így technikai lehetőségei tovább fejleszthetőek.
Az IMAGEnet I-base felhasználóbarát, és könnyedén elsajátítható kép és
adatfeldolgozó szoftver, amely nagyban hozzájárul a mindennapi munka
könnyebbé tételéhez. A kényelmet szolgálja továbbá, hogy a készülék dőlési szöge 20°, 35° és 50°-ban állítható, az adatokat pedig könnyedén,
egy USB kimeneten keresztül juttathatja át számítógépére.
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Topcon TRC-NW400
A Topcon TRC-NW400 olyan negyedik generációs készülék,
amely használata nem igényel pupillatágítást. A készüléket
alapvető képkészítő, valamint szemfenék vizsgálatokra tervezték.
A Topcon TRC NW400-ba egy 8 megapixeles CCD digitális
kamera van beépítve. A beépített chip lehetővé teszi, hogy
a felhasználó ráközelítsen egy adott pontra. Az eszköz 45°os látószöge lefedi a foveát és a makulát. A 3 rögzítési pont
az IMAGEnet I-base-zel és az auto-mozaik programmal
kombinálva kiváló képalkotó eszközt eredményez. A felhasználó kitűnő nazális, centrális és temporális szemfenék
felvételeket készíthet, amelyek egy általános felvétellé
szerkeszthetők.
A készülék elsősorban joystickkal, minimális gombhasználattal működtethető. Az autó-fókusz, automata képkészítés
funkciók éles, részletes felvételek készítését segítik.
Az alacsony vaku intenzitás lehetővé teszi, hogy az orvos
egyszerre több felvételt készítsen. Minimum 3.3 mm pupilla
szélesség szükséges.

D I A G N O S Z T I K A I
K O M P L E X

A TRC-NW8 egy fejlettebb funduskamera a Topcon azon
termékei között, amelyek használata nem igényel pupillatágítást.
A Topcon TRC NW-8-hoz több típusú digitális fényképezőgépet csatlakoztathatunk, mint például a 12 megapixeles
Nikon D-90 digitális kamerát. Az eszköz 45°-os látószögének segítségével, jól látható a fovea és a makula. Ennek köszönhetően jó minőségű, nagyfelbontású felvételek
készíthetők. 9 fixációs pont lehetővé teszi 9 kép készítését,
amely az IMAGEnet I-base-zel kombinálva teljes képet ad a
retináról (ehhez az opcionális IMAGEnet I-base auto-mozaik
program szükséges). Standard kiegészítő a sztereófényképezés és a vörös fényszűrő. A készülékkel nagy felbontású
fluorescein és térhatású felvételek is készíthetők.
Az irányításról elsősorban joystick, valamint minimális
gombhasználat gondoskodik. Az autó-fókusz, és az automata képkészítés funkciók éles, részletes felvételeket biztosítanak, és csupán egy mozdulat váltani a színes és
vörösfénymentes képkészítés között. A beépített rögzítés
széles, 85°-os lefedettséget tesz lehetővé.
Az alacsony vakuintenzitás lehetővé teszi, hogy az orvos
egyszerre több felvételt készítsen. Minimum 3.3 mm pupilla
szélesség szükséges.

B E R E N D E Z é S E K

Topcon TRC-NW8
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Canon CX-1
A Canon CX-1 digitális funduskamera egy kompakt hibrid készülék amely
ötvözi a non-mydriatikus, pupillatágítást nem igénylő és mydriatikus üzemmódokkat. A két üzemmód között egy gombnyomással tudunk átváltani.
Pupillatágításos módban az optikai kereső használható megfigyelésre, míg
pupillatágítás nélküli módban a speciális digitális kamerán lévő kijelző
használható megfigyelésre.
A fundus autofluorescencia fényképezés szintén elérhető funkció, amely
használható a pupillatágításos és a pupillatágítás nélküli üzemmódokban is.
A CX-1 tartalmaz egy speciális digitális kamerát, ami alkalmazza az EOS
technológiát, mint szabványos kiegészítőt.
Ez lehetővé teszi a CX-1-nek a Canon technológia maximális kihasználását,
hogy nagy felbontású, magas minőségű diagnosztikai képeket készítsen.
A kompakt kialakítás megkönnyíti a páciensekkel való együttműködést és
biztosítja az egyszerű használatot. A fejegység karral történő függőleges
mozgathatósága és a motorizált álltámasz nagyban elősegíti a pontos beállítást.
A CX-1 minimum 5.1 mm átmérőn keresztül képes képet készíteni pupillatágításos üzemmódban, 50°-os betekintési szöggel. Minimum 4.3mm átmérővel rendelkező nem tágított pupilláról pupillatágítás nélküli
üzemmódban, 45° os betekintési szöggel készíthetünk képet..
A CX-1 rendelkezik kis pupilla üzemmóddal is azoknak a pácienseknek
a részére, akiknek a pupilláját nehéz tágítani. Ezt a funkciót használva,
képes fényképet készíteni minimum 4.3 mm átmérővel rendelkező tágított pupillán és minimum 3.8mm átmérővel rendelkező nem tágított
pupillán keresztül.
A képalkotó vezérlő szoftver segítségével készített képek böngészhetőek,
feldolgozhatóak, tárolhatóak, kiküldhetőek a DICOM tároló szerverre, exportálhatóak DICOM fájlokként és kinyomtathatóak. A bevilágítási rendszer
filterei, a villanás intenzitásának beállításai, és a digitális kamera automatikusan optimalizálásra kerül mindegyik fényképezési üzemmódhoz -színes, vörös színtől mentes, kobalt, fluorescein angiográfia, fundus
autofluorescencia.

Canon CR-2
A Canon CR-2 digitális funduskamera egy rendkívül kompakt non-mydriatikus, pupillatágítást nem igénylő készülék, amely 45 fokos látószöggel rendelkezik.
Külön erre a célra kifejlesztett Canon EOS technológiát birtokló digitális
fényképezőgéppel rendelkezik. Szemészeti képalkotó rendszere speciálisan lett kidolgozva. Többek között jellemzi a digitális vörös-mentes és kobalt kék képfelvételi eljárás. A villanófény forrása fehér LED, amely sokkal
kellemesebb fényt bocsát ki mint a hagyományos technológia. A digitális
fényképezőgép felbontása 15,1 megapixel.
A Canon CR-2 segítségével nagyfelbontású képeket készíthetünk pupillatágítás nélkül, akár 3,3mm-es pupilla átmérőn keresztül is. Az alacsony fényintenzitású sztereófényképezés ötvöződik az érzékeny CCD szenzorral,
EOS technológiával, és így kiváló minőségű képek készülnek. Az eljárás a
páciensek komfortérzetét is nagyban elősegíti. Az a képesség, hogy mindkét szemről gyors sorozatfelvételeket készíthetünk, nagyban meggyorsítja
a vizsgálatot. A villanás intenzitása teljesen automatikusan kerül beállításra, tehát a rossz beállítások miatt meghiúsult képalkotás már a múlté.
Egy kompenzációs lencse segítségével az anterior szegmens fényképezése
is lehetővé vált.
A képalkotó vezérlő szoftver segítségével készített képek böngészhetőek,
feldolgozhatóak, tárolhatóak, kiküldhetőek a DICOM tároló szerverre, exportálhatóak DICOM fájlokként és kinyomtathatóak.
A multifunkcionális joystick a megbízható működtetést tesz lehetővé. A
könnyen használható vezérlőpanel könnyű átállást biztosít a beállítás és a
vizsgálati mód között. A fókusz egyszerűen beállítható, ami szintén nagyban
elősegíti a jó minőségű felvétel elkészítését. A háttér megvilágítással rendelkező vezérlőpanel kifejezetten előnyös a sötét vizsgálati szobában. A
készülék kis és kompakt kialakítása a hordozhatóságot segíti elő.

Optomed Aurora
Új fejlesztésű, hordozható kézi funduskamera minden helyszínre, legyen
az egy klinika vagy egy szemészeti szűrés. Az eszköz magába foglal egy
WIFI képtovábbítás funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a retina nagyfelbontású képét azonnal megnézheti a szemész a monitoron. Kezelését könynyű megtanulni, és egyszerű a használata is.
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OCT, Retina Tomograph, Retina
Angiograph berendezések

Nagy felbontású felvétel a szemfenékről
Nagy felbontású B-scan felvétel
Könnyen kezelhető érintőképernyő
Adatbázis
Glaucoma modul
Auto fókusz, automata felvételkészítés
Hálózati támogatás
IMAGEnet I-base

Topcon DRI OCT Triton, Swept Source OCT
A Topcon a világon elsőként mutatja be a kombinált elülső és
hátsó szegmens Swept Source OCT készülékét, a DRI-OCT Tritont. A DRI OCT magába foglal egy nagyfelbontású színes funduskamerát és opcionálisan FA és FAF képalkotás funkciót is.
Jellemzők:
• Swept Source technológia és 1,050nm hullámhossz
• A világ leggyorsabb szkennelési sebessége: 100.000 AScan/másodperc
• Mélyebb rétegek elérése
• Páciensek által nem érzékelhető szkennelési folyamat
• Elülső szegmens vizsgálat
• Színes non-mydriatikus fundusfotó funkció

D I A G N O S Z T I K A I

•
•
•
•
•
•
•
•
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A Topcon 3D OCT-1 Maestro színes, nagy felbontású, valamint
OCT képeket készít a szemfenékről a retina megfelelő pontját
megvilágítva. Ugyanazon pontokról készített sorozatfelvétel készítése lehetővé teszi a retina patofiziológiájának könnyebb
megértését, ami érdemben hozzájárulhat minden szemész
szakorvos munkájához.
Ezen felvételek élethűen, pontosan, és tisztán mutatják az üvegtest és a retina szerkezetét. A 3D OCT-1 Maestro -rel különböző
műveletek végezhetők, mint a rétegekre bontás, a darabolás,
vagy a mozgatás. A kijelölés eszközzel pedig a legkisebb részlet
is kijelölhető, mind a 2D és 3D OCT, mind a szemfenékről készült
felvételen.
Topcon 3D OCT-1 Maestro-be integrált funduskamara, a szem
szerkezetét a lehető legrészletesebben mutatja be, a kisebb hemangiómától kezdve a kiterjedt retina bevérzésig.
A kijelölés, az állapotváltozást analizáló modul és a kiterjedt
adatbázis összehasonlítás, valamint a cup- disk arány, és a topográf egyaránt megjeleníthető és analizálható a könnyedén kezelhető érintőképernyőn. Az állapotváltozást követő software
segítségével a kezelés hatékonysága is kiválóan nyomon követhető.
A különböző elemző funkciók alkalmazhatók a színes, valamint
3D OCT felvételeket készítő technikákkal, amelyek segítenek a
cornea különböző rendellenességeinek kezelésében. Távolság,
szög, terület, corneagörbület egészíti még ki az eszköz funkcióit,
hogy az egy teljesértékű, pontos, és hosszú távon megbízható
készülék lehessen és bármilyen praxisban megállja a helyét.

B E R E N D E Z é S E K

Topcon 3D OCT-1 Maestro
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Cornea topográfok
Topcon CA-800
A CA-800 cornea elemző a szaruhártya elülső részének
teljes körű elemzését teszi lehetővé. A Topcon által gyártott készülék egy teljesen önállóan működő eszköz a beépített számítógépnek, valamint a 10,1”-es, rendkívül
könnyen használható, színes LCD érintőképernyőnek köszönhetően. A készülék emellett külső számítógéppel WiFi-n keresztül képes kommunikálni a gyors adatforgalom
és a könnyebben kezelhető ügyféladatbázis működtetéséhez. Az önálló működéshez kétfajta szoftver használható: az alapprogram, amely teljes szaruhártyaelemzést
tesz lehetővé, valamint a kontaktlencse virtuális kipróbálását. Ebben a kontaktlencse modulban nagy adatbázis áll
rendelkezésre. A külső szoftver modulhoz egy külső számítógép is szükséges. A külső számítógép használata lehetővé teszi az eszköz kezelője számára, hogy a
felhasználó hozzáférjen a betegek adatállományához és
kapcsolódjon az IMAGEnet I-base-hez. A külső softwarehez kapcsolódó modellnél az alapfunkciók mellett megtalálható továbbá a hullámfront eltérések kiszámolását
végző funkció is. Mindezen lehetőségek teszik igazán értékes topográffá a Topcon CA-800-at, így az összességében egy megbízható, precíz műszer, ami a kor technikai
lehetőségeit maximálisan kihasználja.
• Teljes szaruhártyaelemzés
• Teljesen önálló működés
• Keratoconus szűrés
• Zernike analízis
• Pupillometria
• Cornea összehasonlítás funkció
• Fluorometria a kontaktlencse
és a könnyfilm vizsgálatához
• Beépített számítógép 10,1”-es
színes LCD érintőképernyővel

Topcon Aladdin biometer és topograph
A Topcon Aladdin optikai biometer és topográﬁás rendszer egy innovatív, számtalan új szolgáltatást rejtő
készülék.
A készülékkel egyszerű szférikus, valamint prémium lencsék is tervezhetők. A hagyományos lencsetervező formulák – SRK II, SRK T, HoﬀerQ, Holladay 1, Haigis, Olsen
és Barrett Universal II formulák mellett a refraktív műtéten átesett betegeknél a Barrett True K, az Olsen vagy a
Camellin-Calossi & Shammas féle formulák is választhatók. A tórikus lencsék kalkulálását a Generic Toric IOL és
az Oculentis Toric IOL kalkulátorok biztosítják
Főbb jellemzői:
• 10,1” színes, széles látószögű (160°) érintőképernyős
LCD kijelző
• Kompakt, ergonómikus forma
• Gyors, pontos mérés
• felhasználóbarát működés
• Kornea aberrációk Zernike analízise
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REFRAKCIÓ
Auto Refraktométer
/Keratométer
TOPCON KR-1
A TOPCON cég, mint az automatikus kerato-refraktométerek
egyik vezető gyártója most a kiválóan kezelhető és többfunkciós KR-1 készüléket mutatja be. A gyártó a KR-1 készüléket
dönthető színes érintőképernyővel látta el, az adatok megjelenítése és a könnyű kezelhetőség érdekében. A flexibilis vezérlőpanel lehetővé teszi, a készülék legextrémebb
elhelyezését a rendelőn belül. Forradalmi újítás, hogy akár
ugyanazon az oldalon is tartózkodhat a szemész és a páciens
a vizsgálat alatt. A vezérlőegységet bármilyen irányban elfordíthatjuk, ezáltal helyet takaríthatunk meg a rendelőben.
A KR-1 készülék refraktometer-keratometer, refraktométer,
keratométer, perifériás keratométer, kontaktlencse bázisgörbület mérés funkcióval rendelkezik, továbbá retroilluminációs vizsgálattal cataracta szűrésre illetve a
törőközegek állapotának megítélésére alkalmas.
Az egyedi rotációs prizmával történő mérés nagyban növeli
a mérési pontosságot.
A 3D-s automatikus mérés egyszerű működtetést biztosít
még azoknál a pácienseknél is, akik nehezen tudják stabilan tartani a fejüket. A mérés teljesen automatikusan történik, az első mérés elvégzése után a készülék
automatikusan átáll a másik szemre.
Egyetlen gombnyomással és rendkívüli sebességgel nyomtatja ki a mért adatokat pusztán néhány másodpercet
igénybe véve. Akár három különböző mérés és ezek átlagolt értékei válnak így nyomtathatóvá. A nyomtató automatikus papírvágóval rendelkezik.
A KR-1 a korszerű optikai technológia összes előnyét hasznosítva lehetővé teszi, hogy még akkor is pontos mérési
eredményeket kapjon, ha a pupilla átmérője csak 2,0 mm,
így a mérés még az idősebb páciensek esetében is egyszerűen elvégezhető.
A KR-1 típus tulajdonsága, hogy a készülékhez külön tartozékként rendelhető kábel és szoftver segítségével számítógéphez csatlakoztatható és a mérési adatok ezen
megjeleníthetők, tárolhatók és színes nyomtató segítségével kinyomtathatók. A készülék Topcon CV-5000 foropterhez is csatlakoztatható, amin a mért adatok azonnal
beállításra kerülnek.
A cornea, az írisz és a pupilla átmérőjét is megmérheti a
monitoron. Ennek segítségével kényelmesen kitudja választani a beteg számára a megfelelő kontaktlencsét. A készülék 1 mm-től 14 mm-ig kalibrált.

• Forgatható LCD vezérlőpanel
• Teljes 3D szemkövetés
• Egyedi forgóprizmás technológia
• Kiemelkedő pontosság
• Könnyű kezelhetőség
• Modern kivitelezés
• Kiváló helykihasználás
• Nyomtató automatikus papírvágással

Topcon KR-800/800A/800S/800PA
Az új KR/RM-800 típusokat könnyű kezelhetőség, pontosság
és modern tervezés jellemzi. A készülék praktikus kivitelezése következtében kis helyen is elfér, és funkcionalitásában
is megfelel a mai szemészet követelményeinek, így nem csak
külsejében, de tudásában is méltó darabja lehet bármely szemész szakorvos vagy optometrista praxisának. Az ergonomikus tervezésnek köszönhetően és az ideális helyen
elhelyezett képernyőnek hála, az eredmények jól és kényelmesen leolvashatók. Az egyedi forgóprizmás technológia komoly előrelépést jelent a területen, és nagyban hozzájárulhat
a pontos és precíz munkavégzéshez. A Topcontól megszokott
időtálló megbízhatóság pedig önmagában garancia a hosszú
távú, kifogástalan működésre.
A klasszikusan modern külsővel ellátott készülék megbízható
társa lehet minden praxisnak.
• Egyedi forgóprizmás technológia
• 8,5”-es érintőkijelző
• Kiemelkedő pontosság
• Könnyű kezelhetőség
• Modern kivitelezés
• Szubjektív vizsgálat (KR-800S)
• Cornea topograph (KR-800PA)
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Adaptica 2WIN
A legegyszerűbb módja a refraktív hibák és
vízusproblémák szűrésére
Új 2WIN binokuláris hordozható refraktométer
és vízusvizsgáló
• csecsemők, idősek, mozgáskorlátozottak és
kevésbé együttműködő páciensek mérése
• tompalátás szűrése
• meglévő szemüvegek, kontaktlencsék korrekciójának mérése
• addíció számítása olvasó távolsághoz (opcionális modul)
• cornea reflexek mérése
• mérési eredmények nyomtatása

Adaptica Kaleidos
Egy készülék, ami forradalmasítja a fénytörési hibák és egyéb látászavarok diagnosztizálását. Egy mobil binokuláris videorefraktométer,
amely bármilyen környezeti fényben használható szakember segítsége nélkül. Egyedülálló mérési tartomány (+15D-től -15D-ig).
Binokuláris refrakciós mérés, visus anomáliák (anisometropia, anisocoria, strabismus, and phorias), dinamikus pupilla mérés funkciókat
tartalmaz. Gyerekek és felnőttek szűrésére egyaránt alkalmas.
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Visionix L67 ARK
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Rendkívül gyors és pontos mérések, Hartmann szenzoros technológia, Beépített nyomtató, retro-illuminációs funkció.

Visionix VX90
Automatikus fátyolosítás az akkomodáció elkerülése érdekében.
Elektromos álltámasszal, dönthető kijelzővel és beépített nyomtatóval rendelkezik.

Potec PRK-8000
A PRK-8000 refrakto-keratométer képes nagy terjedelmű dioptriamérésre (-25D és +22D között) és a cornea görbületi sugarának
mérésére (5 és 12 mm között). A könnyű beállításoknak köszönhetően, refrakciós és keratometriás mérések sorozatosan végezhetőek, és az eredmények azonnal megjeleníthetőek, valamint
ellenőrizhetőek is. A perifériális cornea görbület mérésének lehetősége megkönnyíti az irreguláris asztigmia vizsgálatát.
A kimerevítés funkció használatával egyszerűen mérhető a pupilla,
a cornea és a páciens által viselt kemény kontaktlencse átmérője.
A képernyő érintésével és az ábra ujjal való mozgatásával a mérési
eredmény pontosan megadható. A vizsgálat gyorsan kivitelezhető
a képernyőn található gombok vagy ikonok érintésével. A PRK-8000
gyors és pontos mérést tesz lehetővé ergonomikus kivitelezésének
és hatékony funkcióinak köszönhetően.

Potec PRK-5000
A PRK-5000 kisméretű és ergonomikus a helytakarékosság érdekében. Pontos REF / KER mérések jellemzik, és a széles mérési
terjedelem a változatos extra funkciókkal a felhasználó kényelmét
segítik elő. Kedvező ára mellett egy remek minőségű multifunkcionális refrakto-keratométerhez juthat a vásárló.
A PRK-5000 képes nagy terjedelmű dioptriamérésre (-25D és +22D
között) és a cornea görbületi sugarának mérésére (5 és 10.5m között). A könnyű beállítások és felhasználóbarát működtetésnek köszönhetően, refrakciós és keratometriás mérések sorozatosan
végezhetők, és az eredmények azonnal ellenőrizhetők is.
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LCD Chart projektor
Topcon CC-100/100XP
CC-100
A Topcon CC-100 sokoldalú megoldást jelent a látásélesség tesztelésének elvégzésére. A készülék a képek elválasztását zöld és
piros szín segítségével oldja meg, a nagy felbontású, pontos képet
adó 19”-es kijelző pedig biztosítja a táblák tiszta, jól látható megjelenítését. A műszer segítségével az összes jól ismert teszt elvégezhető, beleértve az ETDRS tesztet is, ami így kiemelkedően
hasznos műszere lehet bármely szakembernek. A CC-100 jól illeszthető a többi Topcon refrakciós eszközhöz. A tábla működtethető a Topcon CV-5000 automata foropterrel, távirányítóval vagy
számítógépes vezérléssel. A készülékbe épített belső számítógépnek hála, végtelen számú teszttáblákkal üzemeltethető, melyek közül a szakember véletlenszerűen válogathat, ezért
bármilyen praxisról legyen is szó, a Topcon CC-100 egy rendkívül
hasznos műszere lehet a szemész szakorvosoknak illetve az Optometristáknak.

CC-100XP
A Topcon CC-100XP a cég legújabb LCD szemvizsgáló táblája. Minden lényeges látásélesség, binokuláris, színlátás és kontraszt érzékenységi teszt elvégzésére lehetőséget teremt. A készülék
egyedisége a térbeli frekvencia kontraszt érzékenység tesztnek
köszönhető, amely kvalitatív és kvantitatív eredményeket közöl a
páciens kontraszt látásélességéről a műszer kezelőjének a kitűnő
minőségű, nagyfelbontású, nagy fényerősségű, magas kontrasztos, 22”-es LCD kijelzőn keresztül.
Binokuláris teszt elvégzésekor a képek elválaszthatók, amely egy
különleges polarizációs technikának köszönhető. Ez a technika
100%-os kép ploarizácóit tesz lehetővé, „szellemkép” megjelenése nélkül, így Ön pontos képet kap pácienséről. A tábla működtethető a Topcon CV-5000 automata phoropterrel, távirányítóval
vagy számítógépes vezérléssel.
A fényforrást a Maddox fehér LED biztosítja, az adatok mobilitásáról pedig a beépített Wi-Fi és az USB csatlakozó gondoskodik.
A térbeli frekvencia kontraszt érzékenységgel, valamint a Haase
féle MKH teszttel kiegészülve a műszer egy igazán értékes eszköze lehet bármely praxisnak.

Visionix VX 24 pola/VX 19
A kivitelezés megkönnyíti az LCD vízustábla falra illesztését, míg
a kiváló megjelenés feldobja a rendelőt.
Többek között például a látásélesség, az asztigmia, a binokuláris
látás, színlátás, kontraszt teszt, a heterophoria, a sztereopszis
vizsgálatára alkalmas ábrák jeleníthetőek meg. A VX 24 teljeskörű
polateszt vizsgálatra alkalmas.
A képek sokkal élesebbek, kontrasztosabbak, mint a megszokott
kivetített ábrák esetében. A vizsgálati távolság 2,5 és 6m között
távirányítóval állítható be. A készülék multimédiás képességekkel
is rendelkezik.
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Topcon ACP-8
A Topcon ACP-8 vetítő éles képet, a táblák gyors variálását és
a távolság egyszerű beállításának lehetőségét biztosítja. A
zsinórnélküli távirányító segítségével a 30 rendelkezésre álló
ábra között 0.03s/ kép gyorsasággal lehet ugrálni, így a működtetés egyszerű és könnyen elsajátítható. A nagyított 330×
270 képnagyságnak köszönhetően az ábrák kitűnően láthatóak. Az ACP-8 sorozat soronként jelet mutat, és 30 gyárilag
beállított tesztábrát tartalmaz. A készülék kompatibilis a Topcon CV-5000-rel.
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Vízus projektor

Potec PACP 7000/7000L
A beépített SMPS transzformátor lehetővé teszi, hogy a látásvizsgáló ábra mindig azonos erősséggel legyen kivetítve, a feszültségtől függetlenül. A PACP-7000 már kényelmesen
vezérelhető egy távirányítóval. 42 ábra jeleníthető meg, többek között látásélesség, astigmia, binokuláris látás, heterophoria, stereopsis vizsgálatára, és ezek kényelmesen
váltogathatók a jelenleg ismert leggyorsabb
sebességgel. A PACP-7000L halogén izzó helyett alkalmazott LED megvilágítása még
élesebbé teszi a kivetített táblákat.

Olvasótáblák
Kettesy féle 1 és 2 oszlopos vízustábla
A Kettesy féle 1 és 2 oszlopos vízustábla
fénycsöves, belső háttérmegvilágítással rendelkező plexi vízustábla, melyet akár a rendelő falára is felszerelhet. A készülékhez választható ábrák
között szerepelnek számok, betűk, gyermekábrák, valamint
az Ammon jelek, melyekhez 5 vagy 3 méteres (kiviteltől függően) vizsgálati távolság szükséges. Az elektromos ellátásról
230V, 50Hz gondoskodik, a megbízható minőség záloga, pedig
a gyártó által vállalt 18 hónapos garancia.

Precision Vision
közeli olvasótesztek
Precision Vision közeli olvasótesztek műanyag vízusellenőrző
kártyák a közellátás vizsgálatára. A 40 cm-es vizsgálati távolságból megtekinthető segédeszközök ábrái között ugyanúgy
megtalálhatóak a számok, a betűk, az Ammon jelek, mint a
gyermek ábrák a fiatalabb páciensek vizsgálatához. A biztosan meghatározott vizsgálati távolságot ellenőrző zsinórral
állíthatja be a szakember. A kártyák méretei 18x23 cm, ami
így könnyen kezelhető és tárolható.
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Foropterek

Topcon CV-5000PRO/KB-50S
A Topcon CV-5000PRO
A Topcon CV-5000PRO automata foropter magas követelményszintet állít fel versenytársai számára. A gyors lencserotáció megkönnyíti mind
a beteg, mind a szemész szakorvos illetve az optometrista helyzetét. A praktikus és modern kivitelezés, mely a Topcon körültekintő mérnöki
munkájának és a precíz kivitelezésnek az eredménye, javítja a képalkotó eljárások színvonalát, ezzel érdemben javítva a mindennapi munkavégzés eredményeit. A praktikus kivitelezés elősegíti, hogy az orvos lássa a páciens arcát a vizsgálat során, így kapcsolatban maradva a
beteggel. A rövidlátás tesztelésére kiemelkedő minőségű megvilágítás van gyárilag a készülékbe építve.
KB-50S
A KB-50S egyedülálló vezérlőpanel segítségével irányítható a CV-5000PRO automata foropter. A készüléket a gyártó Topcon nagy, színes
LCD kijelzővel látta el a berendezést, amely egyúttal érintőképernyőként is szolgál a szakemberek kényelmének érdekében, akik így kitűnő minőségű, kristálytiszta képet kaphatnak a refrakciós eredmények megtekintéséhez. A vezérlésről tekerőgomb gondoskodik, az
IMAGEnet I-base felhasználóbarát kezelőfelülete pedig már korábban kivívta mind a szemész szakorvos, mint az optometrista szakma
széles körű elismerését.
Mindezen tulajdonságok összességében a Topcon CV-5000PRO kiegészülve a KB-50S-el egy igazán versenyképes műszerré teszik, ami
minden praxisban komoly terhet vehet le a szakemberek válláról. A pontos, precíz, és hosszútávon megbízható mérési eredmények
pedig nem csak az Ön, hanem páciensei számára is értékes információkkal szolgálhatnak, ami érdemben megkönnyíti a további vizsgálatok menetét.

iPad vezérlés
A Topcon új fejlesztése az iPad vezérléssel történő
látásvizsgálat. Az iPad segítségével egyidejűleg
irányítjuk a CV-5000 foroptert és a CC-100XP LCD
vizus panelt. Teljeskörű kontrolt tesz lehetővé a
gépek felett a vizsgáló orvos helyváltoztatásának
legkisebb korlátja nélkül.
A szemész orvos vagy optometrista a kezében
lévő eszközön, közelről látja a vízusjeleket, ábrákat, és teljeskörűen kezeli a foroptert is.
A szoftver a CC-100XP-re kerül telepítésre, és wifi
hálózaton, illetve bluetooth-on keresztül kommunikálnak egymással a berendezések.
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A VX55 phoropter a mai technika vívmányait tartalmazza, amit olyan módon
használhatunk, hogy nem kell változtatnunk a szokásainkon, ugyanis a táblagépes vezérlés az analóg phoropterek vezérlését szimulálja. A VX55Automata
Phoropter dupla keresztcilinderes lencséje gyorssá és kényelmessé teszi a
vizsgálatot. Az automata elzáró funkció meggátolja, hogy a vizsgált személy
szeme túlságosan alkalmazkodjon, a lencse, pedig több mint 45 fokban forog
a pontos vizsgálat érdekében. A precíz tesztet garantálja a páciens szemének
a vizsgálat előtti pontos pozícionálása, melyet a rugalmas pupillatávolság beállítás még könnyebbé tesz. Amikor a tesztmód változik közeli és távoli között,
a pupillatávolságot a készülék automatikusan kiszámítja és az új értékhez igazítja. A távoli és közeli látás vizsgálata során a VX 55 tökéletes konvergencia
funkciót biztosít. Ez a funkció segít abban, hogy a vizsgált személy tekintete a
lencse közepéhez igazodjon a precíz mérésekért. A készülék 45-75mm közötti
pupillatávolságot tesz lehetővé közellátás vizsgálatakor, a vizsgálati távolság
pedig 35-70 cm.
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Visionix VX55 automata phoropter

VX55 phoropter VX24 LCD panellal és táblagépes vezérléssel
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Lencsemérők

Topcon CL-300
A Topcon CL-300 gyors és pontos mérést végez progresszív
lencséken is gyors érzékelő rendszerének köszönhetően, és
mindezt elérhető áron. A készülék rendkívül kis helyet foglal
el, és szép tervezésének köszönhetően a rendelő,
vagy optika díszévé válik. Nagy, színes kijelzője, gyors nyomtatója, én nem utolsó sorban hibátlan működése miatt szeretik felhasználói.

Visionix VX40
Professzionális automata dioptriamérő, szemüveg
analizátor, amely a lencsék minden pontját feltérképezi. A szemüveg mindkét lencséjét egyetlen gombnyomással kiértékeli, és erről minden adatot
megkapunk a színes kijelzőn. A Free form progresszív
lencséket pontonként megméri, teljesen feltérképezi.
Százalékosan kijelzi az UV fény áteresztőképességet.

Visionix VX36
Új generációs autotomata dioptriamérő amely a lencsék UV
fény áteresztésének mérésén kívül a monitorok által is kibocsátott kék fény áteresztését is megméri. Progresszív és
és egyfókuszú lencsék gyors és pontos mérése jellemzi.
A Hartmann-Shack hullámfront érzékelő 145 ponton történő
mérést tesz lehetővé. A 7”-es dönthető kijelző pedig kényelmessé teszi az eredmények áttekintését.
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Dél-koreai gyártmányú automata dioptriamérő színes 7”es színes LCD kijelzővel és beépített nyomtatóval. A készülék Hartamann-Shack szenzorral rendelkezik és ez
biztosítja a rendkívüli mérési pontosságot. Kompakt, modern kialakítás automatikus progresszív lencsefelismerés
jellemzi. A színes és dönthető érintőkijelző lehetővé teszi
a kényelmes kezelhetőséget és az eredmények könnyű leolvasását.
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Potec PLM-8000

Topcon LM-8
A Topcon LM-8 sorozat készülékeivel könnyen végezhetők
mérések az alacsony cilinder értékkel rendelkező lencséken. Ezt a nagy nagyításra alkalmas optika és széles nézőke harmóniája teszi lehetővé, ami a Topcon vállalat
mérnökei körültekintő munkájának és a kivitelezés precizitásának eredménye. A készülék elemmel működik és
LED fényforrással rendelkezik, ami a készüléket bizonyos
fokig mobillá teszi azok számára a szemész szakorvosok
és optometristák számára, akik munkájukat gyakorta nem
csak a saját praxisuk falain belül végzik.

Weidir LM 1001N
A Weidir LM 1001N dönthető verziójú lencsemérőjének
mérési tartománya -25 és +25 dioptria között van, ami a
legtöbb lencse vizsgálatának elvégzését lehetővé teszi. A
legkisebb mérhető érték mindössze 0.12D, a cilinder tengelye pedig fokonként 0° és 180° között szabályozható. A
Weidir LM 1001N megvilágítása, a dioptria korrekció -5D
és +5D közötti beállíthatósága, valamint kicsi, praktikus
kiszerelése egy igazán kényelmesen és könnyedén használható készülékké teszik a műszert.

Weidir LM 2001N
A Weidir LM 2001N álló verziójú lencsemérőjének mérési
tartománya -25 és +25 dioptria között van, ami a legtöbb
lencse vizsgálatának elvégzését lehetővé teszi. A legkisebb mérhető érték mindössze 0.12D, a cilinder tengelye
pedig fokonként 0° és 180° között szabályozható. A Weidir
LM 2001N megvilágítása, a dioptria korrekció -5D és +5D
közötti beállíthatósága, valamint kicsi, praktikus kiszerelése egy igazán kényelmesen és könnyedén használható
készülékké teszik a műszert.
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TF-1

Próbakeretek
Weidir TF-1/ TF-2/ TF-3/ TF-4

TF-2

TF-3

A Weidir TF-4/TF-1 univerzális próbakeretek pupillatávolságát 1 mmként állíthatja be a felhasználó, mindkét szem esetében 48-80 mm-es, a
bal vagy a jobb szem esetében 24-40 mm-es tartományban. Az eszköz
tengelyének beállítása az egyes lemezeken: bal lemez: 135°~0°~140°.
Jobb lemez: 40°~180°~45°. A tengelybeállítás az óramutató járásával
ellentétesen növekszik a lencse keretének tengelyével együtt és a kalibrációs távolság 5°. A lencse keretének belső átmérője 32,5 mm, a próbakeret oldalanként 5db lencsével rendelkezhet. A lencse 360 fokban
forgatható az optikai tengelyben, a lencsekeretben. A nem párhuzamosság mértéke a lencse optikai tengelye és a lencse keretének geometriai
tengelye között 2,5 fok, a nem koncentrikusság mértéke a lencse optikai
közepe és a lencse keretének geometriai közepe között pedig 0,5mm. Az
elmozdulás mértéke a lencse a keret geometriai közepében történő elhelyezés vonatkozásában 0,3mm. Az orrtámasz vertikálisan állíthatósága 18 mm, míg az oldalirányú szögé 360 fok. A jobb és baloldali lencse
keret lábainak hosszanti állíthatósága 110 és 135 mm között van, a maximális köz a jobb és baloldali lencse keretének lábai között pedig 200
mm. A készülék súlya mindössze 72 g.

TF-4

CIOM Univerzális Próbakeret
A CIOM univerzális próbakeret egyszerre lehet hasznos eszköz felnőttek
és gyermekek számára. A keret szárának hossza szabadon állítható, így
a különféle fejméretekhez könnyedén, egy mozdulattal igazítható. Tovább
növeli az eszköz rugalmasságát, hogy a szár szöge minden irányba
ugyancsak kötöttség nélkül állítható, csakúgy, mint az orrnyereg. A szakember munkáját nagyban segíti, hogy egyidejűleg akár 5 darab próbalencsét is behelyezhet oldalanként a próbakeretbe.

Comoframe, Comoframe Baby
A Comoframe speciálisan a gyermekek vizsgálatához tervezte ezt a kényelmes kialakítású próbakeretet. A keret négyféle méretben, minden
korosztály számára elérhető. Az eszköz további előnye az, hogy időtálló
flexibilis műanyag anyagból készült, ezért nagyfokú rugalmasságot
biztosít. A szakemberek munkáját egy rugalmas gumipánt segíti az
eszköz stabil felhelyezésében.
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CIOM lencsesorok
Az olasz CIOM gyártmányú prémium minőségű próbalencsesorok műanyagkeretes, nagy tisztaságú
üveglencséket tartalmaznak. Kialakításuk eredményeként tartós használatra készültek, nem törékenyek. Hordozható fekete bőröndben, fa táródobozban,
elegáns, fából készült zárható tárolószekrényben
vagy akár vizsgálóegységek fiókjához optimalizált tároló tálcában is rendelhető. Választható kiszerelések:
90db-os; 158db-os; 232db-os
A 232 db-os készlet a következő lencséket tartalmazza: 34 pár szférikus lencse, (-20-tól +20 D),
19 pár cylinder (-6-tól +6 D), 10 db prizma (1-10D), 10
db tartozéklencse
(Maddox-lencse, vörös- és zöldlencse, stenopsiás rés,
tűlyuk-korong, fedőkorong, tejüveg-lencse, recés lencse 1 pár.)

R E F R A K C I Ó

Próbalencsesorok
és kiegészítők

Weidir lencsesorok
A Weidir gyártmányú próbalencse sorok között megtaláljuk a fémkeretes, műanyag keretes, az üveglencséket és a műanyag lencséket is. Kialakításuk
eredményeként tartós használatra készültek. A lencsék stabil felépítésének köszönhetően nem törékenyek, így a gondos anyagfelhasználásnak és a
tervezésnek hála nem csak praktikus és hasznos eszköze lehet minden szemész szakorvosnak és optometriai szakembernek, hanem egyúttal a szakember
praxisa is hosszútávon gazdagodhat egy kifejezetten
megbízható eszközzel. Az elegáns faborítású, belül
karcolásmentes filccel borított védőtáskában rendelhető készlet, amely egyúttal lehetőséget teremt páciensek rendelőn kívüli meglátogatására is, a következő
lencséket tartalmazza. 70 pár szférikus lencse, (-20tól +20 D), 38 pár cylinder (-6-tól +6 D), 10 db prizma
(1-10D), 10 db tartozéklencse (Maddox-lencse, vörös
és zöld lencse, stenopsiás rés, tűlyuk korong, fedőkorong, tejüveglencse, recés lencse 1 pár.) (összesen
232 db). A fentiekből jól látható, hogy a nagy körültekintéssel tervezett és precíz körülmények között legyártott lencsesora a felmerülő igényeknek
maximálisan megfelel, ezzel pedig úgy teszi gördülékennyé és hatékonnyá a szemész szakorvosok illetve
az optometristák munkáját, hogy közben a páciensek
kényelme is garantálva van.
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SZEMÉSZETI
uLTRAhANG
KÉSZüLÉKEK
Sonomed VuPAD A-scan/B-scan/UBM
ultrahang készülék
Teljes funkciójú kompakt, hordozható A/B-scan/UBM bármilyen
kombinációban
A-scan mód: Betegenként az utolsó 5 mérés eredményét, jobb és
bal szemre külön rögzíti a memóriában. A memóriában tárolt eredmények visszanézhetők, újabb IOL kalkulációra felhasználhatók. A
képernyőn az aktuális vagy a memóriában tárolt A-scan kép jeleníthető meg. SRK T, SRK II, Holladay, Biknkhorst vagy Hoffer szerinti
IOL törőerő kalkuláció végezhető. Automata biometria végezhető
normál és denz cataracta, aphakia és pseudophakia, PMMA és szilikonlencse esetén is. Manuális biometriai és diagnosztikus funkcióval rendelkezik, ebben az esetben a kapuk állítása manuális.
Külön méri és megjeleníti az elülső csarnok mélységet, lencse vastagságot, üvegtest hosszát és a szemtengely hosszát.
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Az A-scan kép a B-scan képpel egyidejűleg megjeleníthető, a vektora változtatható.
B-scan mód: Kettős memória a valós idejű és a feldolgozott képhez.
Terület és távolság mérése, digitális megjelenítése. 0,5-2,0 között
szabályozható a nagyítás. Utólagos képfeldolgozással javítja a képminőséget (telítésbevitel szint felett és szinten, kép elnyomása,
kontúr növelése, struktúra növelése, kép simítása). A kép megállítható.
Az UBM 35 és 50MHZ-es fejjel érhető el. 20 képkocka/másodperces
videófelvétel készíthető.
Az érintőkijelzős képernyő 1280x800-as felbontású és 10,1”-es.

Sonomed 300A/300AP ultrahang készülék

Sonomed Vumax ultrahang biomikroszkóp
A VuMax ultrahangos biomikroszkóp rendszerrel gyorsan és könnyen állíthat
fel pontos analízist. A kétdimenziós, nagy felbontású digitális ultrahangvideók
és felvételek a szem anterior szegmensének diagnosztizálásához, műtéteket
megelőző és azokat követő döntések meghozatalához, IOL, ICL és alkalmazkodó IOL beszúrásokhoz, valamint egyéb kezelésekhez és páciens megfigyelésekhez javasoljuk. A Vumax az ultrahangos, nagy felbontású felvételeket
elérhető áron biztosítja. A kezelőfelület átlátható és könnyedén elérhetjük a
funkciókat.
• Kézi szonda két állással: 35 vagy 50 MHz
• Saját képjavítás a Focus szoftverrel az alacsony zajszintű képekért
• Felhasználó által kiválasztható, előre beállított módok a különböző vizsgálatokhoz. A módok között található barázdáról barázdára történő vizsgálat,
adott szög részleteinek vizsgálata, valamint nagy felbontású és mozgóképek
készítésének lehetősége a számtalan videófelvételhez.
• Kalibrált mérési eszközök többek között az anterior mélységének valamint
a lencse vastagságának automatikus méréséhez
• Integrált adatbázis a páciensek demográfiai és vizsgálati történetével

U LT R A H A N G

A 300AP+ Pacscan Plus nagy, színes érintőkijelzővel van ellátva annak érdekében, hogy a készüléket üzemeltető szakember munkáját kényelmesen és
gyorsan végezhesse. A páciensek vizsgálati eredményeinek dokumentálásában és EMR archiválásában nagy szerepet játszik a beépített memória és az
USB kimenet, melyekkel az adatok továbbítása egyszerűen és gyorsan kivitelezhető. A mérési tartomány egészen 125 mikronig terjed, és a szemész szakorvosnak lehetősége van a beépített IOP kalkulátor segítségével centrális
szaruhártya vastagság kompenzált IOP eredményre. A készülék beépített memóriával és nyomtatóval van ellátva, valamint a legújabb generációs A-scannel,
így a Sonomed 300AP+ Pacscan Plus Combination A-Scan / Pachyméter teljesértékű eszköze lehet bármely szemészeti praxisnak.

S Z E M é S Z E T I

300AP+ Pacscan Plus Combination
A-Scan / Pachyméter

K é S Z ü L é K E K

A Sonomed pachyméter széria páratlan megbízhatóságot, és pontosságot biztosít. A jelátalakító szondák és ultrahangos algoritmusok területén szerzett 30
éves fejlesztéseknek és azok csiszolásának eredményeként elkészült műszer
minden szemész szakorvos eredményes munkájához érdemben hozzá tud járulni.
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MŰhELYESZKÖZÖK
ÉS GÉPEK
Automata lencsecsiszoló gépek
Briot Attutide
A Briot Attitude csiszológép úgy lett kialakítva, hogy tökéletesen megfeleljen minden
igényének. Kiválaszthatja a szükséges opciókat, majd az Ön által alkalmazott használati
módnak megfelelően, teljesen egyedivé formálhatja azokat. Az Attitude használatával
kiemelkedő minőségű végeredményt érhetünk el, még a fúrt, nútolt vagy magas bázisgörbületű lencsék esetében is!
A gyors centírozásnak és blokkolásnak köszönhetően az Attitude előnyei a nagy darabszámmal dolgozó üzletek esetében a
leglátványosabbak. Ez az új csiszoló berendezés könnyedén kezeli meg a legkényesebb
feladatokat is, így Ön nagyon sok értékes időt
spórolhat meg.
Az Attitude csiszológép tökéletesen alkalmas
minden standard es speciális feladat elvégzésére. Furat felismerés, forma módosítás es
forma adatbázis, magas minőségű megmunkálás.
Az Attitude berendezés használatának Ön
könnyen szakértőjévé válhat! A kezdetek is

nagyon könnyűek, hiszen a csiszológép testreszabhatóságának köszönhetően az Ön
munkamódszereinek megfelelően állítható
be. Ennek köszönhetően Ön teljesen ellenőrzése alatt tarthatja a csiszoló berendezést,
miközben annak újabb funkcióihoz is hozzáférhet, ha éppen szüksége lesz rajuk. Így az
Ön munkája leegyszerűsödik, és Ön teljesen
kihasználhatja szakmai tapasztalatát. Optimalizálja berendezését, hogy ez a különleges
csiszoló egység nélkülözhetetlen segítőtársává váljon a későbbiekben!
Az Attitude csiszolási sebességet optimalizáltuk, így Ön 5 különböző biztonsági csiszolási funkció közül választhat a lencse
típusától függően: super hydrofob, hydrofob
lencsék, vékonyított lencsék, törékeny lencsék es standard lencsék. 4 csiszolókorongot
alakítottunk ki a magas bázisgörbületű lencsék es az olyan új alapanyagok csiszolásához, mint például a Trivex ™.
Az Attitude kiszélesíti a lencsecsiszolás lehetőségeit, miközben optimalizálja az Ön idejét.
Használatával még a legbonyolultabb felada-

•
•
•
•
•

tok sem jelenthetnek problémát: fúrt vagy
magas bázisgörbületű lencsék csiszolását is
lehetővé teszi.
Egy teljesen új tervezési eljárás lehetővé teszi, hogy a fúró egység 0º es 30º között bármilyen szögben dolgozhasson, 0,1 mm pontossággal. A végeredmény: a lencse
tökéletesen illeszkedik a keretbe. Ennek köszönhetően Ön olyan munkákat is elvégezhet,
amelyekre korábban nem volt lehetősége, s
mindezt alacsonyabb költséggel es magasabb minőség mellett teheti meg.
Az Attitude centírozó egység teljesen automata, integrált dioptriamérővel, lencsefelismerő, Gravitech® lencse szkennelés
funkcióval rendelkezik.
A továbbfejlesztett háromdimenziós keretletapogatás rendszer segítségével legextrémebb formákkal is megbírkózik. A fúrt
keretek demó lencséit felismerő technológia nagyban meggyorsítja a furatok pozícionálását.

Lézer gravírolvasó
Hullámfronttechnológia
Teljes lencse feltérképezés
Korlátlan formamódosítás
Extrém bázisgörbületű keretek letapogatása
és lencsék megmunkálása
• Továbbfejlesztett furatelhelyezés
• Új táblagép rendszerű könnyed vezérlés
• Smart Design Technology 2.0
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Az Emotion 2 minden típusú lencse csiszolására képes, legyen
ez üveg, műanyag, polikarbonát, magas bázisgörbületű vagy
TrivexTM . Speciális csiszolási módok érhetőek el hidrofób, és
törékeny lencsék esetén. A pontos keretletapogatás és nút
mérése biztosítja a lencse pontos illeszkedését.

Briot PerCeption
Az PerCeption kíváló ár/érték arányú készülék, amely a keretletapogatást Gravitech® technológiával helyettesíti, ami a lencsének precíz letapogatását egy képalkotó módszerrel oldja
meg.
• kompakt készülék
• Briot Gravitech® lencse szkennelés
• nútmarás
• Digiform lencseforma módosító alkalmazás
• kamerás feltűző egység

é S

• kompakt Plug & Play készülék
• GraviTech® demó lencse szkennelési technológia, ami a
mechanikus letapogatásnál pontosabb, megbízhatóbb. Amennyiben nincs demó lencsénk, a mechanikus letapogató egység
is rendelkezésre áll.
• nútmarás
• fúrás funkció
• Digiform lencseforma módosító alkalmazás
• kamerás feltűző egység

M Ű H E LY E S Z K Ö Z Ö K

Az új fejlesztésű Emotion 2 magába foglalja a legjobb Briot technológiákat, elérhetővé téve mindenkinek. Az eredmény az Emotion 2 azon technológiák összessége, amely a szükséges
funkciókat biztosítja a tökéletes munkához. A vezérelv a fejlesztés során az egyszerű használat. Engedje, hogy meglepje
az egyszerű kezelhetőség, és fedezze fel a könnyed
munkafolyamatot.

G é P E K

Briot Emotion 2

Az PerCeption minden típusú lencse csiszolására képes, legyen
ez üveg, műanyag, polikarbonát, magas bázisgörbületű vagy
TrivexTM . Speciális csiszolási módok érhetőek el hidrofób, és
törékeny lencsék esetén
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Kézicsiszolók
Weidir kézicsiszolók (NH-35WV)
A Weidir Kézicsiszolók (NH-35WV) az optimalizált tervezésnek köszönhetően helytakarékosak, ráadásul a mérnökök és a gyártósor körültekintő munkájának eredményeként, remek vízálló tulajdonsággal is
bírnak. A készülék alján az elvezetendő folyadék egy helyen, a vízlevezetőn keresztül távozik. A mindennapi munka során komoly segítséget jelenthet a visszafordítható rotáció, mely egyetlen
gombnyomással elérhető, a finom csiszolókő pedig gondoskodik arról,
hogy a csiszolt lencse olyan minőségű és sima legyen, amilyen megfelel az ügyfél elvárásainak. A készülék méreteiből adódóan helytakarékos (360*220*280mm), tömege pedig mindösszesen 8 kg. A készülék
energiaigénye 100-120V/60Hz AC vagy 200-240V/50Hz AC 120W. Öszszességében a Weidir Kézicsiszolók minden korszerű elvárásnak maximálisan megfelelnek, ezzel megkönnyítve és érdemben
meggyorsítva kezelőjük munkáját anélkül, hogy az a minőségi lencse
elkészítésének rovására menne.

Canton kézicsiszolók (CT 5205, CT 5203)
CT 5205
A Canton CT 5205-öt az egyedi kivitelezésen túl a kiváló vízadagolás
és az azt praktikus módon levezető rendszer teszi jellegzetessé. A készülék kezelőjének kényelme érdekében a rotációs irány szabadon állítható. A körültekintő tervezésnek és kivitelezésnek köszönhetően a
műszer remek csiszoló tulajdonságokkal bír, aminek eredményeként
a kész lencsék simák és kiváló minőségűek lesznek, ezzel biztosítva
az ügyfél teljes elégedettségét.

CT 5203
A Canton CT 5203-at a gyártó vállalat automatikusan működő biztonsági kapcsolóval látta el, ezzel elektromos energiát megtakarítva az
üzemeltető számára. A szükséges vízmennyiség hozzáadásáról
ugyancsak automatikus rendszer gondoskodik a kényelmes munkavégzés érdekében. A 45*33*31 cm-es készülék gyémántfejes csiszolója
hosszú távú, megbízható működést biztosítja. A készülék súlya 15 kg,
az energiaszükséglete pedig 110V 60HZ / 220V 50HZ AC 20W.
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Canton típusú keretmelegítők (CT5905, CT5907A)
CT5905
A Canton CT5905 típusú keretmelegítő teljesítménye eléri a 240W-ot, így akár
140-150C° hőmérsékletet is képes előállítani. A készülék méretei 31*25*16cm,
a szükséges energiaellátás pedig 220V/50HZ vagy 110V/60HZ.

CT5907A
A Canton CT5907A típusú keretmelegítő teljesítménye eléri a 500W-ot, így akár
100C° hőmérsékletet is képes előállítani. A szükséges energiaellátás pedig
220V/50HZ vagy 110V/60HZ.

MINDEN IGéNYT
KIELéGíTő OPTIKAI
éS SZEMéSZETI
TERMéKSKáLA

G é P E K

A Weidir NH-300 típusú keretmelegítő gyorsan és egyenletesen melegíti a keretet a gördülékeny, zökkenőmentes munkavégzés elősegítése érdekében. Az
elektromosan szabályozható hideg és meleg levegő segítségével a készülék
üzemeltetője megkötöttségek nélkül szabályozhatja az áramoltatott levegő
hőmérsékletét. A költséghatékony, energiatakarékos működésről az automata
kikapcsolás gondoskodik, ami érzékeli, ha használaton kívül helyezték, és 5
perc elteltével önműködően kikapcsol, ezzel elektromos áramot takarítva meg.
A készülék súlya mindösszesen 2 kg, méretei pedig 200*150*170 mm, így egy
könnyen tárolható, formatervezett, hosszútávon is megbízhatóan működő műszerrel gazdagodhat praxisa. A Weidir NH-300 keretmelegítő energiaszükséglete 220V/110V 420W.

é S

Weidir típusú keretmelegítők (NH-300)

M Ű H E LY E S Z K Ö Z Ö K

Keretmelegítők

optika@medicontur.hu
www.medicontur.hu
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Műhelyeszközök
és alkatrészek
• Szemüveg alkatrészek, tartozékok
• Műhelyeszközök, szerszámok
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Nútmarók

Canton 5510
A Canton 5510 nútmaró készülék. A lencse mozgásterének megnövelése biztonságosabb és megbízhatóbb munkát tesz lehetővé a készülék kezelője számára, hiszen így a lencse deformálódásának
lehetősége megszűnt. További érdemi újítást jelent a vágókerék szögének fejlesztése, amely garantálja a marás vonalvezetését, ezzel
is komolyan javítva a munka hatásfokát. A csendes, 100W-os teljesítményre képes elektromotor működése alig észrevehető, így nyugodt körülmények között készülhetnek el a minőségi lencsék, az Ön
ügyfelei legnagyobb megelégedésére.

é S
M Û H E LY E S Z K Ö Z Ö K

A Weidir NH-800 egy rozsdamentes alkatrészekből, műanyag- és
üveglencsék nútmarásához gyártott készülék. A készülék segítségével 1,5 és 11 mm közötti lencsevastagságot munkálhat meg, melyek átmérőjét 17 és 70 mm között állíthatja be. Így lehetővé vált a
modern igények és divat szerinti szemüvegek gyártása. A készülék
méretei 170*210*150 mm, súlya pedig mindössze 2.7 kg. A csendes
elektromos motor, mely 100W teljesítményre képes, nem zavarja
meg a rendelő nyugalmát. A megbízható és gyors munkában nagy
segítséget jelenthet a vágó kerék szöge, amely garantálja a biztos
marás vonalvezetését, valamint a deformálódás lehetőségének kizárását, melyet a lencse mozgásterének növelésével értek el a Weidir gyártói.

G é P E K

Weidir NH-800

Ultrahangos tisztítók
Weidir CD-2800
A Weidir CD-2800 ultrahangos tisztító a Weidir mérnökei által használt technológiának köszönhetően egy megbízható, nagy hatásfokkal működő készülék, melyet kényelmesen és gyorsan
dolgozhatnak a műszer kezelői. A rozsdamentes acélból készült
tartály űrtartalma 600 ml, ami 42 000 ciklusos energia hullám kibocsátására alkalmas. Az áramkör csendes és szolid működése
biztosítja a nyugodt munkakörülményeket. A készülék 35W-os,
220/110 voltos hálózatról működtethető. A költséghatékony és környezetkímélő műszer automatikusan érzékeli, ha használaton kívül
helyezték, és 3 perc után önműködően kikapcsol, ezzel elektromos
áramot spórolva meg Önnek. A Weidir CD-2800 mindezek alapján
egy igazán pontos és hosszú távon is megbízható készülék, amely
nagy hatásfokának köszönhetően komoly segítséget nyújthat a
mindennapi munkavégzésben.
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VIZSGáLÓEGYSÉGEK,
MŰSZERASZTALOK
Topcon IS-1
A Topcon IS-1 a cég saját fejlesztése, amely a csúcskategóriát képviseli a Topcon vizsgálóegységei között. Az IS-1 kitűnő lehetőséget ad a Topcon és egyéb refrakciós készülékek
hatékony elhelyezésére, ami így elősegíti a készülék kezelőjének kényelmes és ez által
hatékony, gyors munkavégzését.
A készülék formatervezett kialakítása a funkcionalitáson túl igazi dísze lehet az Ön praxisának. Összességében a Topcon IS-1 egy mind megjelenésében, mind minőségében kiemelkedő készülék, mely hosszú távon, megbízható módon látja el feladatát, ezzel
nagyban hozzájárulva egy praxis sikeréhez, illetve az azt felkereső páciensek elégedettségéhez.

Topcon IS-1D Delta
A Topcon IS-1D a cég saját fejlesztése, amely a maga 3 műszeres kialakításával a Topcon
vizsgálóegységeinek zászlóshajója. Az IS-1D kitűnő lehetőséget ad a Topcon és egyéb refrakciós készülékek hatékony elhelyezésére, ami így elősegíti a készülék kezelőjének kényelmes és ez által hatékony, gyors munkavégzését.
A készülék formatervezett kialakítása a funkcionalitáson túl igazi dísze lehet az Ön praxisának. Összességében a Topcon IS-1D egy mind megjelenésében, mind minőségében
csúcsminőséget képviselő készülék, mely hosszú távon, megbízható módon látja el feladatát, ezzel nagyban hozzájárulva egy praxis sikeréhez, illetve az azt felkereső páciensek
elégedettségéhez.

Topcon IS-600III
Az IS-600III egy kompromisszumok nélküli vizsgálóegység, amely stabil, kényelmes, két
berendezés elhelyezésére alkalmas. Az oszlopon foropternek és projektornak is van hely.
A Topcon mérnökeinek fő célkitűzése a fejlesztés során az egyszerű használat, a gazdaságosság, valamint az újszerű, formatervezett, minimalista dizájn volt, amely a készterméken is jól látszik. A költséghatékonysága mellett rengeteg funkciót biztosít, így minden
szemészeti rendelő komoly minőséget felvonultató, ékes darabja lehet a letisztult formákkal és hosszútávon is megbízható működéssel jellemezhető készülék. A körültekintő
gyártási folyamat eredményeként a pontos, és precíz készülék könnyedén használható
és gazdaságosan üzemeltethető. A Topcon IS-600III megjelenésében különösen nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy a rendelők világába megfelelően illeszkedjen, így a gyártó a
készüléket két féle színben is kínálja, hogy az Önt meglátogató páciensek egy minél hangulatosabb és professzionálisabb rendelőben kereshessék fel Önt.
A Topcon IS-600III szemészeti egységének fém alkatrészeit alumínium színűre festette a
gyártó a kivitelezés során ezzel is kihangsúlyozva a szemészeti szakorvos vagy optometrista rendelőjének korszerűségét és technikai előrehaladottságát.
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Gamma
A Medical Electronics Gamma vizsgálóegységet a gyártó vállalat mérnökei úgy
tervezték meg, hogy az a lehető legkényelmesebb legyen mind a készüléket
üzemeltetőnek, mind a páciensnek. Ezt szolgálja az elektromos magasságállítású és automata oldalváltású asztallap, melyen két készüléknek is elegendő
helyet biztosított a gyártó, valamint a biztonsági rendszer, ami külön figyelmet
fordít a vizsgálat alanyának lábára, ezzel elkerülve bármiféle esetleges kellemetlenséget.
A szék állíthatósága fel és le 150 mm-ig elektromosan állítható. A Gamma baloldali változatban is rendelhető, opcionálisan phoropter, és projector karral ellátva, az álltámasz pedig a kerethez, illetve az asztalhoz is rögzíthető. A
készülék 230V-os feszültséggel működtethető.

Epsilon
A Medical Electronics Epsilon vizsgálóegységet a gyártó vállalat mérnökei úgy
tervezték meg, hogy az a lehető legkényelmesebb legyen mind a készüléket
üzemeltetőnek, mind a páciensnek, illetve még több eszközt elhelyezhetünk
az egységen. Ezt szolgálja az elektromos magasságállítású és automata oldalváltású asztallap, melyen két készüléknek is elegendő helyet biztosított a
gyártó, valamint a biztonsági rendszer, ami külön figyelmet fordít a vizsgálat
alanyának lábára, ezzel elkerülve bármiféle esetleges kellemetlenséget.
A szék állíthatósága fel és le 150 mm-ig elektromosan állítható. A Epsilon baloldali változatban is rendelhető, opcionálisan phoropter, és projector karral ellátva, az álltámasz pedig a kerethez, illetve az asztalhoz is rögzíthető. A
készülék 230V-os feszültséggel működtethető.

V I Z S G á L Ó E G Y S é G E K ,

Az IS-100 vizsgálóegység, amely stabil, kényelmes, két berendezés elhelyezésére alkalmas. Az oszlopon foropternek és projektornak is van hely. A
Topcon mérnökeinek fő célkitűzése a fejlesztés során az egyszerű használat,
a gazdaságosság, valamint az újszerű, formatervezett, minimalista dizájn volt,
amely a készterméken is jól látszik. A költséghatékonysága mellett rengeteg
funkciót biztosít, így minden szemészeti rendelő komoly minőséget felvonultató, ékes darabja lehet a letisztult formákkal és hosszútávon is megbízható
működéssel jellemezhető készülék. A vizsgálóegység OC-8 ﬁx háttámlás és
OC-9 vízszintes pozícióig dönthető székkel is rendelhető.

M Ű S Z E R A S Z TA L O K

Topcon IS-100

Optopol Iris
Az Optopol Iris a gyártó magas színvonalú munkájának eredménye. A készüléket csúsztatható asztallappal látták el, a páciens lábának épségére pedig
külön biztonsági rendszer ügyel. A szék magassága 150 mm-ig állítható, az
asztallap pedig (opcionálisan) 200 mm-ig. Az automata energiaszabályozás
egyrészt biztonságos, másrészt környezetkímélő, hiszen csak közvetlenül a
kiválasztott berendezésnek juttat elektromos áramot.
A készülék baloldali kivitelben is elérhető.
Az asztallap 90 fokos szögben mozgatható, és 50 kg terhelést bír el. A megfelelő minőségű megvilágításról egy 35W-os halogénizzó gondoskodik. A műszer
súlya 197 kg, míg a páciens széke 81 kg (614-es model esetében). A szék egyedülálló módon leakasztható a kerekesszékes páciensek vizsgálatához.
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MDT Easy
MDT Easy egy kis alapterületet elfoglaló letisztult formájú
vizsgálóegység, amelyre kis mérete ellenére két szemészeti
készülék helyezhető el.

Topcon ATE-700
A Topcon ATE-700 asztalt speciálisan Topcon funduskamera
és OCT készülékek elhelyezésére tervezték meg a tokiói vállalat mérnökei. A körültekintő gyártási folyamat eredményeként olyan készüléket bocsátott piacra a gyártó vállalat,
amely minőségének és időtállóságának köszönhetően megbízható segítséget nyújthat hosszútávon is.

Topcon ATE-800
Az ATE-800 a Topcon legújabb fejlesztése a szemészeti bútorok között. Ez a sokoldalú asztal kiválóan megfelel képalkotási eljárásokra használt munkaállomásnak. Függetlenül
attól, hogy egy réslámpa van rajta digitális kamerával, egy
OCT vagy funduskamera, ez az asztal praktikus és tiszta
munkakörnyezetet biztosít. Monitorok, számítógép, nyomtató
és a vezetékek is kényelmesen elhelyezhetőek. Az asztal tolókocsival is könnyen hozzáférhető. Egyedi mozgása 628 mm
és 978 mm között szabad teret ad az Ön igényeinek, mozgatását pedig a nagy, gumival bevont kerekek teszik egyszerűbbé.

Weidir AT-20 elektromos asztal
A Weidir AT-20 elektromos asztal mérete 460x560 mm, magassága pedig 630x810 mm között szabadon állítható. Az asztal, melynek áramellátására 220V/50Hz 110V/60Hz 160W-ra
van szükség, 26 kg súlyú, így könnyedén mozgatható.

Weidir vizsgálószékek
Weidir vizsgálószékek többféle kivitelben, gázrugós magasságállítással, háttámlával, gurulós talapzattal.
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amikor az Ön szaktudása és egy
professzionális csiszológép találkozik…
klasszikus értékek a legmodernebb technológiával

az igazi eredmény – munkája nyomán – az elégedett vásárló

Élvezze a Briot Emotion
előnyeit, minimális helyigényét, egyszerű kezelését és
funkcióinak széles skáláját:
formamódosítás, fúrás,
nútmarás, digitális blokkolás.
Kizárólag a Medicontur
Optika kínálatában!

Be Simple, Be Professional, Be Motion

Érdeklődjön kedvező
árainkról munkatársainknál.

1113 Budapest
Daróczi út 80.
Tel: +36 1 214 20 33
optika@medicontur.hu

MINDEN IGéNYT KIELéGíTő OPTIKAI éS SZEMéSZETI TERMéKSKáLA
DIAGNOSZTIKA
• digitális réslámpák • réslámpák • kézi réslámpák • tonométerek • periméterek • direkt szemtükrök
• indirekt binokuláris szemtükrök • skiaszkópok • binokuláris lupék • fejlámpák • diagnosztikai lencsék

KOMPLEX DIAGNOSZTIKAI BERENDEZéSEK
• auto kerato-refrakto tono/pachyméter • hullámfront mérőberendezések • fundus kamerák • OCT, retina
tomograph • retina angiograph berendezések • cornea topográfok • endothel sejtszámláló berendezések

REFRAKCIÓ
• auto refraktométer/keratométer • LCD chart projektorok • vizus projektorok • olvasótáblák
• közeli olvasótesztek • phoropterek • lencsemérők • próbakeretek • próbalencsesorok és kiegészítők

SZEMéSZETI ULTRAHANG KéSZüLéKEK
• A-scan ultrahang készülékek • B-scan ultrahang készülékek
• A/B scan ultrahang készülékek • pachyméterek • ultrahang biomikroszkóp berendezések

MŰHELYESZKÖZÖK éS GéPEK
• automata lencsecsiszoló gépek • kézi csiszolók • éllehúzók • keretmelegítők • nútmarók • szerszámok

VIZSGáLÓEGYSéGEK, MŰSZERASZTALOK
KIEGéSZíTőK, TESZTEK
• PD-mérők • sztereótesztek • színlátás vizsgáló tesztek • pupilla lámpák • egyéb kiegészítők

SZOLGáLTATáSAINK, GARANCIA
• teljes körű szervíz szolgáltatás • cserekészülék biztosítása • mindenre kiterjedő terméktámogatás
• többféle ﬁnanszírozási lehetőség • átfogó segítségnyújtás pályázatokhoz
• széleskörű garanciális szolgáltatás • kimagasló szakmai tanácsadás

Optikai márkáink

Szemészeti márkáink

Kiemelt partnerünk a prémium
szegmensben a TOPCON.

1113 Budapest
Daróczi út 80.
Tel: +36 1 214 20 33
E-mail: optika@medicontur.hu
www.medicontur.hu

