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EYE REFRACT  

MULTIFUNKCIONÁLIS  
VÍZUSVIZSGÁLÓ  

BERENDEZÉS 

• Komplett objektív és szubjektív vízusvizsgálat 
távoli vezérléssel. 

 
• Binokuláris refraktométer hullámfront-

aberrométer technológiával  
 
• Valós idejű távoli objektív és szubjektív 

vizsgálat automatikus phoroteres korrekcióval 
 
• A rendszer része a VX40 automata  

szemüveg analizátor (Hartmann-Shack 
érzékelővel) és a VX25 kis helyigényű 
tükörrendszeres vízuspanel.



 
 
 
 
 

Rólunk 

 
A műlencse termékek mellett a magyar piacon 
vállalatunk optikai üzletággal is rendelkezik, 
amely 2008-ban kezdte meg a tevékenységét, 
Medicontur Optika néven. 
 
Ekkor kezdődött el a cég termékpalettáján már koráb-
ban is szereplő diagnosztikai eszközök (pl.: Topcon, 
Keeler, Heine) célzott értékesítése elsősorban optikai 
üzletekben és a magánszektorban. Mára a Medicontur 
Optika az egész ország területén jelen van. 

A piaci igényeket folyamatosan figyelembe véve 
elindult többek között a műhelyeszközök és csiszo-
lóberendezések forgalmazása, illetve a Briot márka 
képviselete és a csiszológépeik teljeskörű szervíz 
szolgáltatása. Évről - évre állandóan bővülő kínála-
tunkban olyan, kizárólag nálunk forgalmazott gyár-
tók termékeit érhetik el ügyfeleink, mint például  
a Topcon, Briot, Canon, Visionix, Potec, Weidir, Opto-
med, vagy akár az Adaptica.  
 
Üzletágunk referensei az egész országot lefedve 
nyújtanak professzionális szolgáltatást. 8 főből álló 
szervizcsapatunk kiszállással, a helyszínen vagy  
a budapesti központunkban végzi a gépek javítását. 
Az elmúlt években a Medicontur Optika ismert és 
kimagasló szereplőjévé vált a hazai optikai piacnak 
és szorosan összefonódva támogatja a hazai szemé-
szeti üzletág munkáját. 
 

20+ 120+
14 éves fennállás forgalmazott márka nemzetközi termék

A hazai prémium műlencse gyártó, amely 
több mint 30 éve folytatja tevékenységét, 
arra törekedve, hogy világszerte segíthessen 
a látásproblémákkal küzdő pácienseken. 

10+



A szabadalmaztatott technológiáknak 

köszönhetően, mint a Light Modulation® 

LLLT és Optimal Power Energy® IPL,  

az Espansione készülékei  

a tökéletes választás a szemfelszín 

kezelésére és azon is túl.

ESPANSIONE  
TERMÉKCSOPORT  

a száraz szem szűrésére és kezelésére 





4

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 ipa-
rágban, mint a megbízható minőség és a kiváló teljesít-
mény garanciája vívott ki magának széles körű szakmai 
elismerést. A Topcon úgy gondoskodik arról, hogy meg-
feleljen 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 műszerei-
ben és készülékeiben alkalmazza. Az USA-ban, Ázsiában, 
Ausztráliában és szerte Európában létrehozott leányvál-
lalatok lehetővé teszik a vállalat számára, hogy a világ-
szerte nagy édeklődéssel keresett termékeiket gyorsan 
és könnyen ügyfeleik rendelkezésére tudják bocsátani. 
A Topcon Europe Medical BV és kereskedelmi központ-
jai is azt a célt szolgálják, hogy a céget felkereső szemész 
szakorvosok, illetve optometristák felmerülő igényeit 
gördülékenyen ki tudják szolgálni, legyen szó akár diag-
nosztikai réslámpákról, digitális kamerákról, tonométe-
rekről, vagy funduskamerákról. A cég termékeit ismerők 
már megbizonyosodhattak arról, hogy a több évtizedes 
múltra visszatekintő Topcon, egy hosszútávon is meg-
bízható, kiemelkedő, professzionális minőségű műsze-
reket gyártó vállalat, melynek berendezései a szakmai 
elvárásokon túl, mind formatervezett megjelenésükben, 
mind a páciensek kényelmének figyelembe vételében 
kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek. 
 
 
 
 
 

VISIONIX – 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 minő ség -
biztosításra. A Briot céget 1934-ben alapították, és rövid 
időn belül ismertségre tett szert minőségi csiszológépei-
vel. A Briot International SA a Luneau Technology SAS 
tulajdonában van, vezérigazgatója Marc Abitbol. A Weco 
és Luneau Visionix márkák szintén részét képezik a vál-
lalatnak. 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. 
 
 

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 innová-
cióiknak köszönhetően a cég alapítói – Hermann Studer 
és Friedrich Hermann, akik 1858-ban nyitották meg első 
műhelyüket a svájci Bernben, valóban úttörő eredmé-
nyeket értek el. A csoport 17 leányvállalattal rendelkezik 
Európában, Amerikában és a Távol-Keleten. Megközelí-
tően 900 alkalmazott dolgozik a különböző üzletágak-
ban, 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 vállalatcso-
port, amelynek székhelye Svájcban, Zugban található. 
 
 
 
 
 

POTEC 
 
A koreai Potec olyan precíziós szemészeti műszerek gyártá-
sára összpontosít, amelyek összetettségüknek és multifunk-
ciós mivoltuknak hála komplex megoldásokat nyújthatnak 
a szemészeti szakembereknek, akik a készülékek megvásár-
lásával egy kiemelkedő minőségű, a pontos és precíz mér-
nöki és gyártási folyamat eredményeként hosszútávon 
megbízható eszközzel gazdagodnak. A Potec nagy hang-
súlyt fordít arra, hogy műszerei megtervezésekor a szakmai 
elvárásokon túl olyan formatervezett termékeket gyártson, 
amelyek mind funkcionalitásukban, mind megjelenésük-
ben teljesértékű részei lehetnek minden szemészeti praxis-
nak. A  nagy hangsúlyt kapó innovatív fejlesztéseknek 
köszönhetően a vállalat modern, versenyképes alternatívája 
bármely egyéb gyártó termékeinek. A készülékek a megbíz-
ható 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 sze-
mészeti műszerek piacán.
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OCULAR 
 
A washingtoni Ocular Instruments célja, hogy létre-
hozza és legyártsa azokat a páratlan tisztaságú és éles-
ségű szemészeti lencséket, melyek a szemészeti szak-
orvosok és optometristák számára a  legnagyobb 
segítséget nyújthatják mindennapi munkájuk elvégzé-
sében. A vállalat filozófiája szerint kihívás a nagyobb tel-
jesítményre 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 kihívá-
sokat gördített maga elé, hogy innovatív technológiák 
alkalmazásával lépést tudjon tartani a technika fejlődé-
sével, hiszen így tudja biztosítani ügyfelei számára a vál-
lalattól megszokott magas minőséget. Emellett azon-
ban a  cég nem feledkezik meg korábbi termékeiről 
sem, és a már gyártásban lévő szemészeti lencsék töké-
letesítésén is tovább dolgozik. Az elhivatott ügyfélköz-
pontúságnak köszönhetően az  Ocular Instruments 
partnerei, a szemészeti szakorvosok és az optometristák 
elégedettek lehetnek a precíz, pontos és megbízható 
szemészeti segédeszközökkel. 
 
 
 
 
 

ADAPTICA 
 
Az innovatív olasz Adaptica céget 2009-ben alapították 
Padovában, könnyű és hordozható szemészeti készülé-
kek tervezése céljából. Refrakciós mérésekre és vizus 
hibák diagnosztizálására alkalmas készülékeket gyárta-
nak és fejlesztenek. A  stabil gazdasági hátteret a He 
Vision Group biztosítja a sikeres startup cégnek.

VOLK 
 
A Volk Optical Inc. egy tervező és kivitelező cég, amely 
a  piac legmagasabb minőségű szemészeti lencséit 
gyártja. Az első aszférikus indirekt ophtalmoszkóp len-
csét Dr. David Volk készítette el 50 évvel ezelőtt. Ez veze-
tett 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 evo-
lúcióját 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 legkivá-
lóbb minőséggel végezhessék mindennapi munkáju-
kat. 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 egyedü-
lálló Optiflex® Surgical Assistant-et 
 
 
 
 
 

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 ENGINEE-
RING termékei segíthetnek: glaukóma, makula-degene-
ráció, diabéteszes retinopathia, és a makula ödéma. 
A  HEIDELBERG ENGINEERING által főként használt 
technológiák: konfokális mikroszkóp, letapogató lézer és 
optika, optikai koherens tomográfia és szoftveres kép-
elemzés. 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 leányválla-
latain és viszonteladói partnerhálózatán keresztül áru-
sítja világszerte a szemészeti szakembereken kívül az ő 
pácienseik megelégedésére is. A formatervezett külső 
technikailag kiforrott, precíz belsőt takar. 
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DIAGNOSZTIKA

TOPCON SL-D701 
 
Öt nagyítás fokozattal rendelkező digitális réslámpa 
Az SL-D701 réslámpát a nagy múltú japán gyártó felsze-
relte egy, a gyakorlatban sűrűn használt, 6x-os, 10x-es, 16x-
os, 25x-ös, és 40x-es lencsék közti gyors és könnyű váltást 
elősegítő, dob-rendszerű eszközzel. Az opcionális DC4 digi-
tális 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.

A digitalizálásra alkalmas photo réslámpák teljes skálája 
elérhető minden igény kielégítéséhez. A  rendelkezésre 
álló termékek hosszú 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 fel-
használók számára. Minden digitális SL-D réslámpa kom-
patibilis a  TOPCON DC-4 digitális kamerával, valamint 
az összes modell tartalmaz egy borostyánszűrőt is a tiszta 
és magas kontrasztú szemfenék vizsgálatokhoz. A DC-4 

kamera nagyfelbontású fényképek és videófelvételek ké-
szítésére alkalmas, amely a réslámpa joystickjáról vezé -
relhető, így a  felhasználónak jelentősen megkönnyíti 
a képalkotást. 
 
Az SL-D sorozat termékei 12.5x, úgynevezett „hi-eyepoint” 
okulárokkal vannak ellátva a kiemelkedően éles sztereosz-
kópikus vizsgálatokhoz. A különféle kiegészítők széles tár-
háza a  D sorozat klinikai hasznosíthatóságát növelik 
tovább, hogy a vásárlók a lehető legjobb eszközt kaphas-
sák munkájuk elvégzéséhez.

TOPCON RÉSLÁMPÁK
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Három nagyítás fokozattal rendelkező digitális réslámpa  
Klasszikus Haag Streit rendszerű photo réslámpa ami egy kiváló 
ár-érték arányú eszköz egy magánrendelőbe vagy optikába. 
A fejlesztéskor kifejezetten az optometrista szakembereket céloz-
ták 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 sze-
mészeti 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 digitá-
lis réslámpa 
A Topcon SL-D2 a  Topcon SL-D sorozat egyéb termékeihez 
hasonlóan magában foglal egy 10x-es, 16x-os, és 25x-ös nagyítás-
váltót. Az SL-D2-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 elen-
gedhetetlen része.  A digitális réslámpa rendkívül hatékony segít-
séget 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 elké-
szítéséhez. A beépített, 5 megapixeles CCD, valamint az 1 megapi-
xeles 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 IMAGE-
net I-base szoftveren megjelenő képre koncentrálhat. 
 
 
 

TOPCON SL-2G 
 
A sokoldalúság és a teljesítmény jellemzi ezt a LED-es megvilá-
gítással rendelkező, új fejlesztésű eszközt. Az SL-2G a legkedve-
zőbb áru modell a termékcsoportban, mégis a Topcon termékek-
től 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 fényszűrő-
vel, 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 állíthatjuk, hogy stan-
dardnak tekinthető minden fejlett réslámpás vizsgálattal kapcso-
latosan. Az univerzális, moduláris rendszer segítségével a BQ 900 
lehetőséget teremt részletgazdag videó- és állóképek készíté-
sére, professzionális vagy fogyasztói szintű kamerák segítségével. 
Az opcionális kiegészítők széles választékát kínálja, beleértve 
az oktató társvizsgáló tubust, a döntött okulárt és a retina szak-
ember számára az egyedi sztereo variátort. Öt nagyításfokozattal 
rendelkezik. Mint minden Haag – Streit réslámpához, egy Gold-
mann tonométer: az IOP mérés aranyszabványa hozzáadható 
a rendszerhez. 
 
 

HAAG–STREIT BP 900 RÉSLÁMPA 
 
Kompromisszumok nélküli rutinvizsgálatokhoz 
A BP 900-as réslámpát a mindennapos rutinvizsgálatokra tervez-
ték. Modern optikai rendszerrel, 10 ×, 16 × and 25-es nagyításfoko-
zattat, digitális fényképezőgéppel szerelték fel. A készülék Gold-
mann tonométerrel is kiegészíthető.
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HAAG–STREIT BM 900 RÉSLÁMPA 
 
Megbízható optika, hosszú élettartam 
A Kepler mikroszkóppal rendelkező BM 900 két standard nagyí-
tásfokozattal 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 komponensek-
ből állították össze, hogy az emberi szemről részletgazdag képet 
kaphassunk. Az elmúlt években a LED megvilágítás lett a stan-
dard 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 
 
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 techni-
kával és digitális képalkotással. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SK-MED RÉSLÁMPÁK 
 
 

SK-MED LS-4  
 
Haag-Streit rendszerű öt nagyításfokozattal rendelkező rés-
lámpa. A LED fényforrás korszerű, alacsony hőmérsékletű, és 
hosszú élettartamot biztosít. 
A sztereomikroszkóp galilei típusú és paralel okulárral rendel-
kezik. A dönthető torony és a fényerőszabályozás szintén segíti 
a vizsgálatokat. Kiváló ár/érték arányú réslámpa kontkatlencse 
vizsgálatokhoz, szemészeti szakrendelésekhez, magánrendelé-
sekhez. 
 
 
 
 

SK-MED LS-5  
 
Haag-Streit-rendszerű, öt nagyításfokozattal és kiemelkedő 
minőségű optikai renszerrel rendelkező digitális réslámpa. 
Kép és videófelvétel funkcióra és páciens adatbázis tárolásra 
alkalmas szoftver tartozik a készülékhez. 
A LED fényforrás korszerű, alacsony hőmérsékletű, és hosszú 
élettartamot biztosít. A sztereomikroszkóp galilei típusú és para-
lel okulárral rendelkezik. A dönthető torony, precíz, finom mecha-
nika és fényerőszabályozás szintén segíti a vizsgálatokat. Opcio-
nálisan lézerrel és applanációs tonométerrel is bővíthető.
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WEIDIR RÉSLÁMPÁK 
 
A Weidir által forgalmazott műszerek termékcsaládunk 
belépő modelljei. A minőségi keleti gyártók eszközeit forgal-
mazó 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 halogénmegvi-
lágítás 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, kobalt-
kék, valamint vörös-mentes szűrőinek köszönhetően kiváló 
műszere lehet minden optometristának és szemész szakorvos-
nak a páciensek gyors és pontos vizsgálatához. A könnyedén 
kezelhető eszköz 10x-es, 16x-os, és 25x-ös nagyítással használható. 
 
 
 

KÉZI RÉSLÁMPÁK 
 
 

KEELER PSL KÉZI RÉSLÁMPA 
 
A kiváló optika, a sokoldalúság és a hordozhatóság jellemzi legin-
kább 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 köny-
nyű, tartós, és masszív készülék, az olyan egyedülálló tulajdonsá-
gai 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 aján-
lani 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 sikere-
sen ötvözi a „nagy” réslámpák előnyeit a hordozhatóságból adódó 
kényelemmel. 
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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 opti-
kával 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, rés-
hosszúsággal és megvilágítással. Hordozható, kézi, kompakt, és 
könnyű. A lítium elemeknek köszönhetően akár 2 órán keresztül 
is használhatja töltés és hálózatba kötés nélkül. 
• 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 
 
 

TONOMÉTEREK 
 

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 irány-
ban elfordíthatjuk, ezáltal helyet takaríthatunk meg a rendelő-
ben. A CT-1P típus non-contact pachymetria funkcióval is rendel-
kezik, amely a szaruhártya vastagság figyelembevételével adja 
meg a kompenzált szemnyomás értéket.  
A Topcon CT-1P teljesen automata 3D szemkövetéssel rendelke-
zik. Az első mérés elvégzése után automatikusan átáll a másik 
szemre. Az érintőkijelzős vezérlőpanel  a készülék teljes irányítá-
sát biztosítja. A CT-1P gyorsabb működést biztosít az új, összehan-
golt 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 nyom-
tató automatikus papírvágóval rendelkezik. A CT-1P egy innovatív 
biztonsági rendszerrel van felszerelve. A kezelő beállíthat egy biz-
tonsági 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.
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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 érintőki-
jelző. Pontos, megbízható komputeres non-contact tonométer 
automata mérésindítással. A  készülék egy 8,5 inches érintő -
kijelzővel 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 sza-
ruhártya-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. 
 
 

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 hely-
zetet 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 
könnyen alkalmazható mind a kezdők, mind a rutinos szakembe-
rek számára. A letisztult kezelőfelület és a színes kijelző új mérföld-
követ 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 nél-
kül vizsgálható, hogy fel kellene állnia a székéből, ezzel pedig 
a készülék kezelője teret és időt nyer magának. 
 
A Keeler Pulsair tonométerei fejlett optikai- és szenzortechnoló-
giával készültek a pontos helyzetmeghatározás és nyomásérzé-
kelés érdekében. A Pulsair Desktop és a Pulsair intelliPuff szoftve-
rei 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 kel-
lemetlenségeit. 
A pumpa, a szolenoid szelep, a plénum kamra, és az optikai egy-
ség 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 igényel-
nek steril cserélendő elemeket, és a nyomtatás is az Ön irányítása 
alatt marad, ami követhetővé és kiszámíthatóvá teszi a felmerülő 
kiadásokat. 
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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 
 
 
 
 
 

KEELER R-900/T-900 APPLANÁCIÓS TONOMÉTER 
 
A Goldmann elvet tartja a szakma a tonometria legelfogadottabb módszeré-
nek, hiszen ez a legszélesebb körben elterjedt módja az intraokuláris nyomás 
becslésének. A Keeler által gyártott applanációs tonométereket szigorú szab-
ványok szerint tervezték annak érdekében, hogy a felhasználó olyan pontos-
ságot és minőséget kapjon, amit egy Keeler készüléktől elvárhat. A T és az R 
típusú KAT készülékeket újra használható dupla prizmákkal, kalibrálási ellen-
őrző 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 megbíz-
ható 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. 
 
 

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 fej-
lett mérési technológiája lehetővé teszi az optometristák és szakorvosok szá-
mára, hogy gyors és pontos IOP adatokat gyűjtsenek be akár minimális gya-
korlattal. 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® csúcsborí-
tást 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 akti-
válás 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 tíz, 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, kerül-
jenek bármilyen körülmények közé. 
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SCHIOTZ TONOMÉTER 
 
Egyedülállóan pontos az  intraokuláris adatok gyűjtéséhez. 
A megbízhatósága és időtállósága teszi ezt a minőségi mérőmű-
szert minden szemészeti praxis és klinika elengedhetetlen 
részévé. 
 
• Kiváló minőségű achát csapágy a rendkívül hosszú élettarta-

mért 
• 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 
 
 
 
 
 
 

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 látó-
idegfőre 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 összefüg-
géseit: a  látótérvizsgálat eredményeit a  látóidegfőre vetíti így 
megmutatva hogy hol kell keresni a struktúrális változásokat. 
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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 szak-
ember kezébe, amivel élmény dolgozni. A térkép funkció 
megkönnyíti, hogy a kezelő csak a számára érdekes terü-
leteket vizsgálja. 
A kiválasztott teszt típustól függően lehetővé teszi a retina 
érzékenységi küszöbének, valamint a gyors képernyőteszt 
beállítását. A pontosan meghatározott küszöb, az intelli-
gens gyors küszöb, a képernyőteszt és a gyorsan beállít-
ható 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 neuro-szemészeti betegségek előfordulásakor 
használnak kiváltképp optikai idegek rendellenességekor, 
mint például a glaukóma esetében. 
A kinetikus stratégia lehetővé teszi a  nehezen együtt-
működő betegek vizsgálatát, ami a statikus módszer ese-
tében csak nehezen kivitelezhető. Négy stimulálószín, öt 
Goldman-  méret, állítható sebesség, beépített programok, 
valamint az önkéntelen szemmozgás újratesztelése együt-
tesen 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 stimu láns -
okat használ, ezzel alkotva képet a szemészeti betegség-
ben szenvedők állapotáról. 
A beépített BSV stratégia lehetővé teszi diplópiás területek 
vizsgálatát. Az  autóvezetők vizsgálata is elvégezhető 
köszönhetően a kiterjesztett mezőnek, amivel egészen 80 
fokig kivitelezhető az  ideiglenes és a  binokuláris teszt 
egyaránt. 
A vizsgálat eredménye négy könnyen értelmezhető grafiko-
non jelenik meg, amiből kettő a páciens korára jellemző és 
az eltérő adatokat is mutatja. Az eredményeket numerikus 
térképeken vagy pont-skálán lehet kiértékelni. A kinyomta-
tott 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
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OPTOPOL PTS-920 
 
A PTS 920 automatizált periméter egy modern diag-
nosztikai 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 stra-
tégia segítségével a szakorvosoknak, illetve az opto-
metristáknak lehetősége van a diplopiás területek fel-
térképezésére. 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 sti-
mulus technika sárga háttérfényben felvillanó kék pon-
tokkal stimulál, szakítva az  eddig megszokottakkal. 
Az integrált self-test automatikusan jelez, ha a készülék 
megsérül, illetve javításra szorul. A vizsgálatok eredmé-
nye 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 pon-
tos és megbízható diagnózis felállításához. Erre példa 
az átlagos, a mintázati hiba, a rendellenesség előreha-
ladottságának állapota, illetve a Bebie-görbe. A vizs-
gálat megbízhatósága megbecsülhető a fals-pozitív és 
fals-negatív eredmények alapján. A beépített digitális 
kamera elősegíti a szemkeresést a vizsgálat és a páci-
ens leültetése során, ami így folytonos ellenőrzést biz-
tosít 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 legmoder-
nebb design és a szoftver képességeket. A 170 °C-os 
vízszintes és 95 °C-os függőleges vizsgálati tartomány-
ban (fixációs eltolással), a PTS-925W a glaukóma, vala-
mint más betegségek kezelésében is fontos szerepet 
tölt be. A  pontos macula küszöbérték vizsgálattól 
a binokuláris Esterman vezetői tesztig – minden vizs-
gálati mód elérhető.
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DIREKT SZEMTÜKRÖK 
 
 

KEELER PROFESSIONAL OFTALMOSZKÓP 
 
A Professzionális szemtükröt azért hozta létre a Keeler, hogy tel-
jes 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 hosz-
szantartó megvilágítás érdekében. Ennek köszönhetően 
nagyobb fényerőt biztosít kevesebb izzócsere mellett. 
A tekerőgomb nemcsak lehetőséget biztosít, hogy gyorsan kivá-
laszthassa 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 ugrá-
sok minden szemtípushoz és különféle betegségekhez nyújta-
nak 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. 
 
 
 

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 bár-
milyen diagnosztikai kihívásnak megfelel, az  izzó tartóssága 
pedig a kényelmet szolgálja. A  lencse erőssége +44D és -45D 
között 1 dioptriánként változtatható, a Morton Lens Track-rend-
szer, 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 szállítha-
tósága, 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 gondos-
kodnak.
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HEINE BETA 200/200S LED OFTALMOSZKÓP 
 
A Heine optimalizálta a Gullstrand elvet az aszférikus optikával (különválasztva a meg-
világító 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 megvilá-
gításról opcionálisan választható LED vagy XHL Xenon halogén technológia gondosko-
dik, 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 bizton-
ságáról a puha szem-, és szemüvegvédőkeret gondoskodik. A szemtükör hét apertú-
rával 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. 
• Ötször 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 rend-
szerének köszönhetően a megvilágított terület gyakorlatilag ugyanazon a tengelyen lát-
ható, ezáltal a lehető legnagyobb látómezőt alakítja ki. A technológia maximalizálja 
az összhangot a látótengely és a megvilágított terület között, így téve könnyen 



19

D
I

A
G

N
O

S
Z

T
I

K
AINDIREKT BINOKULÁRIS SZEMTÜKRÖK 

 

VANTAGE PLUS LED DIGITÁLIS  
INDIREKT BINOKULÁRIS OFTALMOSZKÓP 
 
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 fel-
vételek alapján. A Vantage Plus egy kiváló választás praxisának fejlesztéséhez, hogy ért-
hető, digitális felvételeken tájékoztathassa betegeit, illetve családtagjaikat a vizsgálatokról.  
 
 

VANTAGE PLUS LED INDIREKT  
BINOKULÁRIS OFTALMOSZKÓP 
 
A Vantage Plus LED fényesebb, fehérebb megvilágítást, és hosszabb elem élettartamot 
biztosít a szakemberek számára. A fényforrás várható élettartama 10 000 óra, így az izzó-
cserével nem kell foglalkoznia azoknak, akik emellett a termék mellett döntenek. A pré-
mium minőségű intelligens optika részletgazdagabb képet ad, ezzel elősegítve, hogy 
olyan részleteket is megvizsgálhasson a retinán, amelyekre korábban a Xenon BIO égők-
kel nem volt lehetősége. A könnyű és ideális súlyelosztású műszert a gyártó kicsinek és 
kompaktnak tervezte meg, továbbá a vezeték nélküli technológia alkalmazásával gon-
doskodott a szakemberek kényelméről is. 
 
 

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 szak-
embernek, hiszen a nyílásváltoztatáskor a  tükrök és az optika automatikusan követi 
a kezelő mozdulatait. A kényelemről a könnyű súly, a kicsi méret, és a vezetéknélküli kiala-
kítás gondoskodik. A különleges odafigyeléssel gyártott optika még az egészen kicsi 
pupillájú szemvizsgálatokra is lehetőséget teremt, ezzel pedig egy praxis kiemelten hasz-
nos eszközévé válhat. 
 
 

ALL PUPIL II 
 
A Keeler All Pupil II egy könnyű, nagy fényerejű, egyszerűen használható műszer. A készü-
lék dizájnjának alapjait a méltán népszerű All Pupil Indirekt adta, a gyártó ezzel a termék-
kel 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 eszköz-
nek, 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 hasz-
nálható. 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 szabadal-
maztatott módja segítséget nyújt a magas minőségű, sztereosz-
kópikus 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 tech-
nológia izzóival van ellátva a szaruhártya reflexeinek csökkentése, 
és a tiszta, kiemelkedő felbontású felvételek készítése érdekében, 
melyek most akár 100%-kal világosabb képet adhatnak a fundus-
ról. A 46–74mm között állítható pupillatávolság és a kis pupilla-
méret vizsgálatának lehetősége teszi igazán kiváló műszerré 
az Omega 500-at. 
 
 
 

HEINE OMEGA 600  
INDIREKT BINOKULÁRIS OFTALMOSZKÓP 
 
Az új csúcskategóriás binokuláris indirekt szemtükör forradal-
mian új technikája a visionBOOST, melynek köszönhetően cata-
racta esetén is 20%-al jobb retina képet láthatunk. 
• A legpontosabb diagnosztika a retina periférián 
• Akár 20%-kal jobb retina kép a visionBOOST segítségével 
• A világ legkönnyebb, csúcskategóriás indirekt oftalmoszkópja 
• Tartós vizsgálóeszköz robosztus kialakításának köszönhetően 
• Könnyű fertőtlenítés a smoothSURFACE-nek köszönhetően 
 
 
 

HEINE OMEGA 500 DV1  
DIGITÁLIS VIDEÓKAMERÁVAL 
 
Omega 500 integrált digitális videókamerával is elérhető, aminek 
köszönhetően a jó minőségű felvételek készítése is.
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ASKIASZKÓPOK 

 
 
 
 

KEELER PROFESSIONAL SKIASZKÓP 
 
A Keeler kiemelkedő teljesítményre tervezte skiaszkópját, hogy 
Ön egyetlen izzócserével válthasson a  pont megvilágítás és 
a sávos fénysugár között. A 600 luxig terjedő halogén megvilágí-
tással 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 konver-
genciós beállításnál. A műszer kezelőjén egy egyszerű kézmoz-
dulattal választhat az 1,7mm-es és 4mm-es apertúra között, hogy 
optimalizálja a fényerőt és a felbontást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 vizsgála-
tának érdekében. A ParaStop leegyszerűsíti, és felgyorsítja a cilin-
der tengelyének vizsgálatát. A készülék kialakítása porbiztos, 
a forgatás és mozgatás pedig könnyedén elvégezhető a kontrol-
lerrel. A beépített polarizációs szűrő kiiktatja a szórt fénysugara-
kat 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. 
 



22

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 elsajá-
títható használat, mely minden szemészeti szakorvos és optometrista számára fontos a minden-
napi, körültekintő munkavégzés során, legyen szó akár háziorvosi rendelésről, akár klinikai pra-
xisról. A fokális tisztaság beállítása közben a mozgás megengedett a kiváló mélységélességnek 
köszönhetően, ezzel emelve a vizsgálatok során mind a páciens, mind a műszert kezelő komfor-
térzetét. A könnyű alumínium keret és az egyenként igazítható pupilla beállítás stabilitást biztosít 
a nagyítónak és az optimális fokális beállításnak, ezáltal megakadályozva a szem túlzott meg-
erőltetését. Ez a tervezés elősegíti a szakemberek számára, hogy pontos, megbízható, szükség 
esetén megismételhető vizsgálatokat végezhessenek, miközben azokkal a lehető legkisebb kel-
lemetlenséget 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 ste-
rilizálható 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 háromszo-
ros nagyításával kiváló segédeszköze lehet minden szemészeti szakorvosnak és optometristá-
nak a mindennapi munkavégzésben, legyen szó akár háziorvosi rendelőről, akár klinikai hasz-
nálatról, 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 szak-
orvosok, 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 külön-
böző nagyításra képes. A szemész szakorvosok és optometristák így 3.5x-ös, 4.5x-ös, és 5x-ös 
közelítésben végezhetik el a komolyabb szemészeti beavatkozásokat. A prizma minősége garan-
tálja 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 tájé-
kozódást 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 áramellátá-
sáról egy lítium elem gondoskodik, amely 4 óra folyamatos működést biztosít a felhasználó szá-
mára. 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 tulajdon-
ságoknál 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, kényel-
mes, 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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AHEINE HR BINOKULÁRIS LUPÉ  

 
A HR technológiának köszönhetően a Heine HR az egyik legvilágosabb képet biztosítja. Az exk-
luzív 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 meg-
határozható a pupillatávolság. Súlya 42g, és a készülékkel 2,5x-es nagyítás válik lehetségessé 
a 90mm-nél 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 fer-
tőtlenítés érdekében. 
 
 

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 meg-
bízhatóságot garantálja. A Heine binokuláris lupék lencséi függetlenül beállíthatóak, és ez, vala-
mint 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 beállí-
tása 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 hasz-
nálatra. 
 
 

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 bea-

vatkozáshoz 
• Koaxiális megvilágítás. Az üregek árnyékmentes megvilágítása, amely kifejezetten hasznos 

a fül-orr-gégészeti és a fogorvosi vizsgálatokhoz. Ideális koaxiális nézet HR és HRP nagyító-
üvegekkel 

• Homogén megvilágítás az egész vizsgált területre. A fehér folt kiváló a HR és HRP nagyító-
üveg rendszerekhez. 81 mm megvilágított terült 420 mm-es, és 95 mm-es megvilágított terü-
let 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 megkemé-

nyedését. 
• Bejegyzett dizájn 
• 40 000 Lux / 25cm távolság
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DIAGNOSZTIKAI LENCSÉK 
A teljesség igénye nélkül 
 
 

VOLK 90D 
 
A Volk 90D Classic diagnosztikai lencsék kiemelkedő 
teljesítményt nyújtanak a kis pupillák esetében is. Min-
den 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 szabadalmazta-
tott mérnöki munka eredménye a dupla aszférikus üve-
goptika, amelynek köszönhetően az eddigieknél még 
tökéletesebb képet kaphatnak a szakemberek. A köny-
nyű kezelhetőséget a 30.2 mm-es átmérő garantálja. 
A minden igényt kielégítő 0.76-os nagyítás mellett 
a készülék 89˚-os dinamikus látómezőt biztosít, vala-
mint lehetőséget teremt az akár 3-4 mm-es pupillák 
vizsgálatára is. A Volk 90D Classic mindezen tulajdon-
ságai egy kifejezetten hasznos műszerré teszik ezt 
az eszközt, mellyel a fundus vizsgálatok az eddig meg-
szokottakhoz képest gyorsabban, pontosabban, és átfo-
góbban 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 centrumá-
nak, 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 fun-
dus és az elülső csarnok vizsgálatát. A hátsó pólus 36°-
os területe a lencse centrumán keresztül vizsgálható.
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KOMPLEX  
DIAGNOSZTIKAI 
BERENDEZÉSEK

AUTO KERATO-REFRACTO 
TONO/PACHYMÉTER 
 
 

TOPCON TRK-2P 
 
A Topcon TRK-2P kombinálja egy automata refraktométer, egy keratomé-
ter, 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 taka-
rítva meg Önnek. Minden mérés teljesen automatikus, beleértve az auto-
matikus beállítást, fotózást, a jobb-, és a baloldali szem, és a funkciók közti 
váltást. 
Akkurátus fénytörőmérések a Topcon exkluzív Rotary Prism Technológiá-
jával™, 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 szükséges-
nek, 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 mennyiségét, 
pontosan kiszámítva az egyes szemre szükséges nyomásintenzitást. 
A TRK-2P megbízható adatokkal szolgál az intraokuláris nyomásról. Tanul-
mányok bizonyítják, hogy a szaruhártya vastagsága közvetlenül befolyásolja 
az IOP méréseket. A pachyméter funkció segíti a szakorvost az IOP vonat-
kozású adatok kiértékelésében. 
Az intelligens érintésmentes biztonsági mód segít megelőzni, hogy 
a műszer hozzáérjen a páciens szeméhez a mérések során. A műszer auto-
matikusan kiszámítja a távolságot a szem és a készülék között a biztonsá-
gos TONO/PACHY mérésekhez. 
Az új, 8,5 hüvelyk méretű színes LCD érintőkijelző komoly előrelépést jelent, 
ami megkönnyíti, hogy egyszerre jelenjenek meg a mindkét szemre vonat-
kozó adatok, és a menüpontokat nagy, színes karakterekkel jelöli.



26

MULTIFUNKCIONÁLIS  
BERENDEZÉSEK 
 
 

VISIONIX VX130 
 
A Visionix VX 130 egy multifunkcionális berendezés, amely 7 tel-
jesen 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 szakasz-
ban végzett pachymetria mérés által. 
Hét készülék az egyben: 
• Refraktométer 
•  Keratometer 
• Aberrometer 
•  Topograph 
• Pupillometer 
•  Tonometer 
• Pachymeter 
 
 

VISIONIX VX650 
 
A VX 650 elülső és hátsó szegmens diagnosztikát tesz lehetővé 
egyetlen eszközben, egyetlen gombnyomással. A technológiák 
közé tartozik a Shack-Hartmann hullámfront aberrometria, a 
Scheimpflug képalkotás, a Placido Ring topográfia, a retrollumi-
náció, az elülső csarnok vizsgálata, a pachymetria, a non-contact 
tonometria, az elülső és hátsó szaruhártya topográfia, valamint a 
45 fokos retina képalkotás. 
Funkciók: teljesen automata szemkövetés, automatikus oldalváltás, 
pachymetria, retroillumináció, cornea topográfia, non-contact tono-
méter, aberrometria, refraktométer, 45 ˚-os színes funduskép 
Az eszköz telemedicinára is alkalmas, távolról vezérelhető. A vizs-
gálat eredményei bárhonnan elérhetőek az internet segítségével. 
 
 

FUNDUSKAMERÁK 
 
 

TOPCON TRC-50DX 
 
A Topcon TRC-50DX olyan kiváló képalkotó eljárásokat ajánl a Top-
con jóvoltából, mint a színes, fluorescein angiográfia, vagy akár 
ICG felvételek készítése, és mindezeket kiváló és hosszútávon 
megbízható működőképességgel és ergonomikus kivitelezéssel 
kombinálja. A Topcon TRC-50DX-modell tökéletesen megfelel 
a Topcon vállalatnál megszokott, kiemelkedő minőségi követel-
ményeknek, sőt ezen felül új funkciókat tartalmaz, amelyekkel 
növelik a műszer sokoldalúságát és megkönnyítik használatát. 
A funduskamera a legmodernebb nagyfelbontású digitális kame-
rákkal funkcionál, így technikai lehetőségei tovább fejleszthetőek. 
Az IMAGEnet I-base felhasználóbarát, és könnyedén elsajátítható 
kép és adatfeldolgozó szoftver, amely nagyban hozzájárul a min-
dennapi 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 jut-
tathatja át számítógépére. 
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KTOPCON TRC-NW8 

 
A TRC-NW8 egy fejlettebb funduskamera a Topcon azon termé-
kei 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 sztereó-
fényképezés és a vörös fényszűrő. A készülékkel nagy felbontású 
fluorescein és térhatású felvételek is készíthetők. 
Az irányításról elsősorban joystick, valamint minimális gombhasz-
nálat 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 egy-
szerre több felvételt készítsen. Minimum 3.3 mm pupilla széles-
ség szükséges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPCON TRC-NW400 
 
A Topcon TRC-NW400 olyan negyedik generációs készülék, 
amely használata nem igényel pupillatágítást. A készüléket alap-
vető 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 fel-
használó ráközelítsen egy adott pontra. Az eszköz 45°-os látó-
szöge lefedi a foveát és a makulát. A 3 rögzítési pont az IMAGEnet 
I-base-zel és az auto-mozaik programmal kombinálva kiváló kép-
alkotó eszközt eredményez. A felhasználó kitűnő nazális, centrális 
és temporális szemfenék felvételeket készíthet, amelyek egy álta-
lános 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 egy-
szerre több felvételt készítsen. Minimum 3.3 mm pupilla szélesség 
szükséges.



28

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 kame-
rán lévő kijelző használható megfigyelésre. A fundus autofluorescencia fényképezés szin-
tén 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 fel-
bontású, magas minőségű diagnosztikai képeket készítsen. 
A kompakt kialakítás megkönnyíti a páciensekkel való együttműködést és biztosítja az egy-
szerű 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 hasz-
nálva, képes fényképet készíteni minimum 4.3mm 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 üzemmód-
hoz -színes, vörös színtől mentes, kobalt, fluorescein angiográfia, fundus autofluorescencia. 
 
 

CANON CR-2 
 
A Canon CR-2 digitális funduskamera egy rendkívül kompakt non-mydriatikus, pupillatá-
gítást nem igénylő készülék, amely 45 fokos látószöggel rendelkezik. Külön erre a célra 
kifejlesztett Canon EOS technológiát birtokló digitális fényképezőgéppel rendelkezik. Sze-
mészeti képalkotó rendszere speciálisan lett kidolgozva. Többek között jellemzi a digitális 
vörös-mentes és kobalt kék képfelvételi eljárás. A villanófény forrása fehér LED, amely sok-
kal kellemesebb fényt bocsát ki mint a hagyományos technológia. A digitális fényképező-
gép 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 sztereófényképe-
zés 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 segítségé-
vel az anterior szegmens fényképezése is lehetővé vált.  A képalkotó vezérlő szoftver segít-
ségével 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 használ-
ható 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 szo-
bában. 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 könnyű megtanulni, és egyszerű a használata is. 
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KOCT, RETINA TOMOGRAPH,  

RETINA ANGIOGRAPH  
BERENDEZÉSEK 
 
 

TOPCON 3D OCT-1 MAESTRO 
 
A Topcon 3D OCT-1 Maestro színes, nagy felbontású, valamint OCT 
képeket készít a szemfenékről a retina megfelelő pontját meg-
világítva. Ugyanazon pontokról készített sorozatfelvétel készítése 
lehetővé teszi a retina patofiziológiájának könnyebb megértését, 
ami érdemben hozzájárulhat minden szemész szakorvos munká-
jához. 
Ezen felvételek élethűen, pontosan, és tisztán mutatják az üveg-
test 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 fel-
vételen. 
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 adat-
bázis 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. 
• 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 funduska-
merát és opcionálisan FA és FAF képalkotás funkciót is. 
Jellemzők: 
• Swept Source technológia és 1,050nm hullámhossz 
• A világ leggyorsabb szkennelési sebessége:  

100.000 A-Scan/másodperc 
• Mélyebb rétegek elérése  
•  Páciensek által nem érzékelhető szkennelési folyamat 
• Elülső szegmens vizsgálat  
• Színes non-mydriatikus fundusfotó funkció 
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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 tel-
jesen önállóan működő eszköz a beépített számítógépnek, vala-
mint a 10,1”-es, rendkívül könnyen használható, színes LCD érintő-
képernyőnek köszönhetően. A  készülék emellett külső 
számítógéppel Wi-Fi-n keresztül képes kommunikálni a gyors 
adatforgalom és a könnyebben kezelhető ügyféladatbázis működ-
tetéséhez. Az önálló működéshez kétfajta szoftver használható: 
az alapprogram, amely teljes szaruhártyaelemzést tesz lehetővé, 
valamint a kontaktlencse virtuális kipróbálását. Ebben a kontakt-
lencse modulban nagy adatbázis áll rendelkezésre. A külső szoft-
ver modulhoz egy külső számítógép is szükséges. A külső számí-
tógép használata lehetővé teszi az eszköz kezelője számára, hogy 
a felhasználó hozzáférjen a betegek adatállományához és kapcso-
lódjon az IMAGEnet I-base-hez. A külső software-hez kapcsolódó 
modellnél az alapfunkciók mellett megtalálható továbbá a hul-
lámfront eltérések kiszámolását végző funkció is. Mindezen lehe-
tőségek teszik igazán értékes topográffá a Topcon CA-800-at, így 
az összességében egy megbízható, precíz műszer, ami a kor tech-
nikai 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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AUTO REFRAKTOMÉTER / 
KERATOMÉTER 
 
 

TOPCON KR-1  
 
A TOPCON cég, mint az automatikus kerato-refraktométe-
rek egyik vezető gyártója most a kiválóan kezelhető és több-
funkciós KR-1 készüléket mutatja be. A gyártó a  KR-1 készü-
léket dönthető színes érintőképernyővel látta el, az adatok 
megjelenítése és a könnyű kezelhetőség érdekében. A flexi-
bilis 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 elfor-
díthatjuk, ezáltal helyet takaríthatunk meg a rendelőben. 
A KR-1 készülék refraktometer-keratometer, refraktométer, 
keratométer, perifériás keratométer, kontaktlencse bázis-
görbület mérés funkcióval rendelkezik, továbbá retroillumi-
nációs vizsgálattal cataracta szűrésre illetve a törőközegek 
állapotának megítélésére alkalmas. Az egyedi rotációs priz-
mával történő mérés nagyban növeli a mérési pontosságot. 
A 3D-s automatikus mérés egyszerű működtetést biztosít 
még azoknál a pácienseknél is, akik nehezen tudják stabi-
lan tartani a fejüket. A mérés teljesen automatikusan törté-
nik, az első mérés elvégzése után a készülék automatiku-
san átáll a másik szemre. 
Egyetlen gombnyomással és rendkívüli sebességgel nyom-
tatja ki a mért adatokat pusztán néhány másodpercet 
igénybe véve. Akár három különböző mérés és ezek átla-
golt értékei válnak így nyomtathatóvá. A nyomtató auto-
matikus papírvágóval rendelkezik. 
A KR-1 a korszerű optikai technológia összes előnyét hasz-
nosítva 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 egysze-
rűen elvégezhető. 
A KR-1 típus tulajdonsága, hogy a készülékhez külön tarto-
zékként rendelhető kábel és szoftver segítségével számító-

géphez csatlakoztatható és a mérési adatok ezen megjele-
níthetők, 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 meg-
mérheti a monitoron. Ennek segítségével kényelmesen 
kitudja választani a beteg számára a megfelelő kontaktlen-
csét. 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
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TOPCON KR-800/800A/800S/800PA 
 
Az új KR/RM-800 típusokat könnyű kezelhetőség, pon-
tosság és modern tervezés jellemzi. A készülék prakti-
kus kivitelezése következtében kis helyen is elfér, és 
funkcionalitásában is megfelel a mai szemészet köve-
telményeinek, 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 képernyő-
nek hála, az eredmények jól és kényelmesen leolvasha-
tók. Az egyedi forgóprizmás technológia komoly előre-
lépést jelent a  területen, és nagyban hozzájárulhat 
a pontos és precíz munkavégzéshez. A Topcontól meg-
szokott időtálló megbízhatóság pedig önmagában 
garancia a hosszú távú, kifogástalan működésre. 
A klasszikusan modern külsővel ellátott készülék meg-
bízható 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) 
 
 
 
 

ADAPTICA 2WIN 
 
A legegyszerűbb módja a refraktív hibák és vízusprob-
lémák szűrésére Új 2WIN binokuláris hordozható refrak-
tométer 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 binok-
uláris videorefraktométer, amely bármilyen környezeti 
fényben használható szakember segítsége nélkül. 
Egyedülálló mérési tartomány (+15D-től -15D-ig).  
Binokuláris refrakciós mérés, visus anomáliák (anisome-
tropia, anisocoria, strabismus, and phorias), dinamikus 
pupilla mérés funkciókat tartalmaz.  Gyerekek és 
felnőttek szűrésére egyaránt alkalmas. 
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ÓVISIONIX VX90 
 
A VX90 automata refrakto-keratométer. Elektromos áll-
támasszal, dönthető kijelzővel és beépített nyomtatóval 
rendelkezik. A retroilluminációs funkció segítségével 
diagnosztizálhatjuk az intraokuláris lencse potenciális 
homályosságát.  
További jellemzők: 
• Automatikus fátyolosítás az akkomodáció  

elkerülése érdekében. 
• 7”-es színes TFT LCD érintőképernyő (800x480) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTEC PRK-8000 
 
A PRK-8000 refrakto-keratométer képes nagy terje-
delmű dioptriamérésre (-25D és +22D között) és a cor-
nea 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 méré-
sének lehetősége megkönnyíti az irreguláris asztigmia 
vizsgálatát.  
A kimerevítés funkció használatával egyszerűen mér-
hető a pupilla, a cornea és a páciens által viselt kemény 
kontaktlencse átmérője. A  képernyő érintésével és 
az ábra ujjal való mozgatásával a mérési eredmény pon-
tosan megadható. A  vizsgálat gyorsan kivitelezhető 
a képernyőn található gombok vagy ikonok érintésével. 
A PRK-8000 gyors és pontos mérést tesz lehetővé ergo-
nomikus kivitelezésének és hatékony funkcióinak 
köszönhetően. 
 
 
 
 

POTEC PRK-5000 
 
A PRK-5000 kisméretű és ergonomikus a helytakaré-
kosság érdekében. Pontos REF / KER mérések jellemzik, 
és a széles mérési terjedelem a változatos extra funkci-
ókkal a felhasználó kényelmét segítik elő. Kedvező ára 
mellett egy remek minőségű multifunkcionális ref-
rakto-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 fel-
használóbarát működtetésnek köszönhetően, refrak-
ciós 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 látásé-
lesség 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 elvégez-
hető, beleértve az ETDRS tesztet is, ami így kiemelke-
dően hasznos műszere lehet bármely szakembernek. 
A CC-100 jól illeszthető a többi Topcon refrakciós eszköz-
höz. A tábla működtethető a Topcon CV-5000 automata 
foropterrel, távirányítóval vagy számítógépes vezérlés-
sel. A készülékbe épített belső számítógépnek hála, vég-
telen 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 szakorvo-
soknak illetve az Optometristáknak. 
 
CC-100XP 
A Topcon CC-100XP a cég legújabb LCD szemvizsgáló 
táblája. Minden lényeges látásélesség, binokuláris, szín-
látás és kontraszt érzékenységi teszt elvégzésére lehe-
tőséget teremt. A készülék egyedisége a térbeli frekven-
cia 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 köszön-
hető. Ez a technika 100%-os kép ploarizácóit tesz lehe-
tővé, „szellemkép” megjelenése nélkül, így Ön pontos 
képet kap pácienséről. A tábla működtethető a Topcon 
CV-5000 automata phoropterrel, távirányítóval vagy szá-
mítógépes vezérléssel.  
A fényforrást a Maddox fehér LED biztosítja, az adatok 
mobilitásáról pedig a beépített Wi-Fi és az USB csatla-
kozó gondoskodik. A térbeli frekvencia kontraszt érzé-
kenységgel, valamint a Haase féle MKH teszttel kiegé-
szülve a  műszer egy igazán értékes eszköze lehet 
bármely praxisnak. 
 
 

VISIONIX VX 22 LCD PANEL 
 
A VX 22 LCD kijelző 23,6”-es méretével és választhatóan 
nem polarizált, lineáris polarizált és körpolarizált válto-
zatban érhető el. Ergonomikus kialakításának, letisztult 
stílusának és a számos tesztnek köszönhetően ezt a 
képernyőt úgy tervezték, hogy optimális eredményeket 
érjen el a vizsgálóban. A kivitelezés megkönnyíti az LCD 
vízustábla falra helyezését, míg a kiváló megjelenés a 
rendelő díszévé teszi. Többek között a látásélesség, az 
asztigmia, a binokuláris látás, színlátás, kontraszt teszt, 
a heterophoria, a sztereopszis vizsgálatára alkalmas 
ábrák jeleníthetőek meg.
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ÓVÍZUS PROJEKTOR 
 

TOPCON ACP-8 
 
A Topcon ACP-8 vetítő éles képet, a táblák gyors variá-
lását 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. 
 
 

POTEC PACP 8000 
 
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 készülék-
hez választható ábrák között szerepelnek számok, 
betűk, gyermekábrák, valamint az  Ammon jelek, 
melyekhez 5 vagy 3 méteres (kiviteltől függően) vizs-
gálati 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 vízusel-
lenőrző 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 fia-
talabb páciensek vizsgálatához. A biztosan meghatáro-
zott vizsgálati távolságot ellenőrző zsinórral állíthatja be 
a szakember. A kártyák méretei 18x23 cm, ami így köny-
nyen kezelhető és tárolható.
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FOROPTEREK 
 

TOPCON CV-5000S/KB-50S 
                                                 
Topcon CV-5000S  
A Topcon CV-5000PRO automata foropter magas követel-
ményszintet állít fel versenytársai számára. A gyors lencse-
rotáció megkönnyíti mind a beteg, mind a szemész szak-
orvos 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 kivi-
telezés elősegíti, hogy az orvos lássa a páciens arcát a vizs-
gálat során, így kapcsolatban maradva a beteggel. A rövid-
látás 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, kristály-
tiszta képet kaphatnak a refrakciós eredmények megtekin-
téséhez. A vezérlésről tekerőgomb gondoskodik, az IMAGE-
net I-base felhasználóbarát kezelőfelülete pedig már 
korábban kivívta mind a szemész szakorvos, mint az opto-
metrista szakma széles körű elismerését. Mindezen tulajdon-
ságok 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 szá-
mára is értékes információkkal szolgálhatnak, ami érdem-
ben megkönnyíti a további vizsgálatok menetét.

IPAD VEZÉRLÉS 
 
A Topcon új fejlesztése az iPad vezérléssel történő látásvizs-
gálat. 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 helyváltoztatá-
sának legkisebb korlátja nélkül. 
A szemész orvos vagy optometrista a kezében lévő eszkö-
zön, 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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ÓVISIONIX VX65 AUTOMATA PHOROPTER 
 
A VX65 phoropter a mai technika vívmányait tartalmazza, amit olyan módon használhatunk, 
hogy nem kell változtatnunk a szokásainkon, ugyanis a táblagépes vezérlés az analóg pho-
ropterek vezérlését szimulálja. A VX65 automata 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. Ami-
kor 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 VX65 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 pupillatávolsá-
got tesz lehetővé közellátás vizsgálatakor, a vizsgálati távolság pedig 35-70cm. 
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LENCSEMÉRŐK 
 
 
 

TOPCON CL-300 
 
A Topcon CL-300 gyors és pontos mérést végez prog-
resszív 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 feltérké-
pezi. A szemüveg mindkét lencséjét egyetlen gomb-
nyomással kiértékeli, és erről minden adatot meg-
kapunk 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 len-
csék UV fény áteresztésének mérésén kívül a monito-
rok által is kibocsátott kék fény áteresztését is meg-
méri. 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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POTEC PLM-8000 
 
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. Kom-
pakt, modern kialakítás automatikus progresszív len-
csefelismerés jellemzi. A színes és dönthető érintőki-
jelző lehetővé teszi a  kényelmes kezelhetőséget és 
az eredmények könnyű leolvasását.  
 
 
 
 
 
 
 

TOPCON LM-8 
 
A Topcon LM-8 sorozat készülékeivel könnyen végez-
hetők mérések az alacsony cilinder értékkel rendel-
kező lencséken. Ezt a nagy nagyításra alkalmas optika 
és széles nézőke harmóniája teszi lehetővé, ami a Top-
con 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 szá-
mára a  szemész szakorvosok és optometristák szá-
mára, akik munkájukat gyakorta nem csak a saját pra-
xisuk 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 kényel-
mesen 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 kényel-
mesen és könnyedén használható készülékké teszik 
a műszert.
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PRÓBAKERETEK 
 
 

WEIDIR TF-1/ TF-2/ TF-3/ TF-4 
 
A Weidir TF-4/TF-1 univerzális próbakeretek pupillatá-
volságát 1 mm-ként 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 ten-
gelyének beállítása az egyes lemezeken: bal lemez: 
135°~0°~140°. Jobb lemez: 40°~180°~45°. A tengelybeál-
lítás 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 rendel-
kezhet. A lencse 360 fokban forgatható az optikai ten-
gelyben, a  lencsekeretben. A  nem párhuzamosság 
mértéke a lencse optikai tengelye és a lencse kereté-
nek geometriai tengelye között 2,5 fok, a nem koncent-
rikusság 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. 
 
 

CIOM UNIVERZÁLIS PRÓBAKERET 
 
A CIOM univerzális próbakeret egyszerre lehet hasznos 
eszköz felnőttek és gyermekek számára. A keret szárá-
nak hossza szabadon állítható, így a különféle fejmére-
tekhez 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 próba-
lencsét 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 szá-
mára elérhető. Az eszköz további előnye az, hogy idő-
tálló flexibilis műanyag anyagból készült, ezért nagy-
fokú rugalmasságot biztosít. A szakemberek munkáját 
egy rugalmas gumipánt segíti az  eszköz stabil fel-
helyezésében.                   

TF-1

TF-2

TF-3

TF-4
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ÓPRÓBALENCSESOROK  
ÉS KIEGÉSZÍTŐK 

 
 

CIOM LENCSESOROK 
 
Az olasz CIOM gyártmányú prémium minőségű próba-
lencsesorok műanyagkeretes, nagy tisztaságú üveg-
lencséket tartalmaznak. Kialakításuk eredményeként 
tartós használatra készültek, nem törékenyek. Hordoz-
ható fekete bőröndben, fa táródobozban, elegáns, 
fából készült zárható tárolószekrényben vagy akár vizs-
gálóegységek fiókjához optimalizált tároló tálcában is 
rendelhető. Választható kiszerelések: 90 db-os; 158 db-
os; 232 db-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 len-
cse 1 pár.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEIDIR LENCSESOROK 
 
A Weidir gyártmányú próbalencse sorok között meg-
találjuk a fémkeretes, műanyag keretes, az üveglen-
cséket és a műanyag lencséket is. Kialakításuk ered-
ményeként 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, (-20-tól +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 körülmé-
nyek között legyártott lencsesora a felmerülő igények-
nek maximálisan megfelel, ezzel pedig úgy teszi gör-
dülékennyé és hatékonnyá a  szemész szakorvosok 
illetve az optometristák munkáját, hogy közben a páci-
ensek 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 memóri-
ában tárolt eredmények visszanézhetők, újabb IOL kalkulá-
cióra 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 nor-
mál és denz cataracta, aphakia és pseudophakia, PMMA és 
szilikonlencse esetén is. Manuális biometriai és diagnoszti-
kus funkcióval rendelkezik, ebben az esetben a kapuk állí-
tása manuális. 

 
 

 
Külön méri és megjeleníti az elülső csarnok mélységet, len-
cse vastagságot, üvegtest hosszát és a szemtengely hosszát. 
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 képfeldol-
gozással 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/má -
sod perces videófelvétel készíthető. Az érintőkijelzős képer-
nyő 1280x800-as felbontású és 10,1”-es. 
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SONOMED 300A/300AP 
ULTRAHANG KÉSZÜLÉK 
 
A Sonomed pachyméter széria páratlan megbízható-
ságot, és pontosságot biztosít. A jelátalakító szondák 
és ultrahangos algoritmusok területén szerzett 30 éves 
fejlesztéseknek és azok csiszolásának eredményeként 
elkészült műszer minden szemész szakorvos eredmé-
nyes munkájához érdemben hozzá tud járulni.  
 
 

300AP+ PACSCAN PLUS COMBINATION  
A-SCAN / PACHYMÉTER 
 
A 300AP+ Pacscan Plus nagy, színes érintőkijelzővel 
van ellátva annak érdekében, hogy a készüléket üze-
meltető szakember munkáját kényelmesen és gyorsan 
végezhesse. A  páciensek vizsgálati eredményeinek 
dokumentálásában és EMR archiválásában nagy sze-
repet játszik a beépített memória és az USB kimenet, 
melyekkel az adatok továbbítása egyszerűen és gyor-
san kivitelezhető. A mérési tartomány egészen 125 mik-
ronig 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 sze-
mészeti praxisnak. 
 
 

SONOMED VUMAX ULTRAHANG  
BIOMIKROSZKÓP 
 
A VuMax ultrahangos biomikroszkóp rendszerrel gyor-
san és könnyen állíthat fel pontos analízist. A kétdi-
menziós, nagy felbontású digitális ultrahangvideók és 
felvételek a szem anterior szegmensének diagnoszti-
zálásához, műtéteket megelőző és azokat követő dön-
tések meghozatalához, IOL, ICL és alkalmazkodó IOL 
beszúrásokhoz, valamint egyéb kezelésekhez és páci-
ens megfigyelésekhez javasoljuk. A Vumax az ultra-
hangos, nagy felbontású felvételeket elérhető áron 
biztosítja. A kezelőfelület átlátható és könnyedén elér-
hetjük a funkciókat. 
• Kézi szonda két állással: 35 vagy 50 MHz 
• Saját képjavítás a Focus szoftverrel az alacsony zaj-

szintű képekért 
• Felhasználó által kiválasztható, előre beállított 

módok a  különböző vizsgálatokhoz. A  módok 
között található barázdáról barázdára történő vizs-
gálat, 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 
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VISIONIX BRIOT COUTURE  
ÉS BRIOT ATTITUDE 
 
A Briot Couture/Attitude csiszológépek úgy lettek kialakítva, 
hogy tökéletesen megfeleljenek minden igénynek. Kiválaszt-
hatja a szükséges opciókat, majd az Ön által alkalmazott hasz-
nálati módnak megfelelően, teljesen egyedivé formálhatja 
azokat. Használatával kiemelkedő minőségű végeredményt 
érhetünk el, még a fúrt, nútolt vagy magas bázisgörbületű 
lencsék esetében is! A gyors centírozásnak és blokkolásnak 
köszönhetően a Couture és Attitude előnyei a nagy darab-
számmal dolgozó üzletek esetében a  leglátványosabbak. 
Ezek az új csiszoló berendezések könnyedén kezelik meg 
a legkényesebb feladatokat is, így Ön nagyon sok értékes időt 
spórolhat meg. A Couture és Attitude csiszológépek tökélete-
sen alkalmasak minden standard es speciális feladat elvégzé-
sére. Furat felismerés, forma módosítás es forma adatbázis, 
magas minőségű megmunkálás. A Visionix Briot berendezés 
használatának Ön könnyen szakértőjévé válhat! A kezdetek is 
nagyon könnyűek, hiszen a csiszológép testreszabhatóságá-
nak köszönhetően az Ön munkamódszereinek megfelelően 
állítható be. Ennek köszönhetően Ön teljesen ellenőrzése alatt 
tarthatja a csiszoló berendezést, miközben annak újabb funk-
cióihoz is hozzáférhet, ha éppen szüksége lesz rajuk. Így az Ön 
munkája leegyszerűsödik, és Ön teljesen kihasználhatja szak-
mai tapasztalatát. Optimalizálja berendezését, hogy ez 
a különleges csiszoló egység nélkülözhetetlen segítőtársává 
váljon a későbbiekben! Az Attitude csiszolási sebességet opti-
malizáltuk, így Ön 5 különböző biztonsági csiszolási funkció 
közül választhat a lencse típusától függően: super hydrofob, 
hydrofob lencsék, vékonyított lencsék, törékeny lencsék és 
standard lencsék. 4 csiszolókorongot alakítottunk ki a magas 
bázisgörbületű lencsék es az olyan új alapanyagok csiszolásá-
hoz, mint például a Trivex™. Az Attitude kiszélesíti a lencsecsi-
szolás lehetőségeit, miközben optimalizálja az Ön idejét. Hasz-
nálatával még a legbonyolultabb feladatok sem jelenthetnek 
problémát: fúrt vagy magas bázisgörbületű lencsék csiszolá-
sát is lehetővé teszi. Egy teljesen új tervezési eljárás lehetővé 
teszi, hogy a fúró egység 0ş es 30ş között bármilyen szögben 
dolgozhasson, 0,1 mm pontossággal. 

A végeredmény: a lencse töké letesen illeszkedik a keretbe. 
Ennek köszönhetően Ön olyan munkákat is elvégezhet, ame-
lyekre korábban nem volt lehetősége, s mindezt alacsonyabb 
költséggel es magasabb minőség mellett teheti meg. Az Atti-
tude centírozó egység teljesen automata, integrált dioptria-
mérővel, lencsefelismerő, Gravitech® lencse szkennelés funk-
cióval rendelkezik. A továbbfejlesztett háromdimenziós 
keretletapogatás rendszer segítségével legextrémebb for-
mákkal is megbírkózik. A fúrt keretek demó lencséit felismerő 
technológia nagyban meggyorsítja a furatok pozícionálását. 
Briot Couture és Attitude jellemzők 
• 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 
• Kizárólag Briot Couture jellemzők 
• Lencseelfordulást ellenőrző modul,  
• Teljes keretletapogatás és ennek 3D-s megjelenítése  

a kijelzőn     
• extrém magas bázisgörbületű keretek szkennelése 
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KBRIOT EMOTION 2 
 
Az új fejlesztésű Emotion 2 magába foglalja a legjobb 
Briot technológiákat, elérhetővé téve mindenkinek. 
Az eredmény az Emotion 2 azon technológiák összes-
sége, amely a szükséges funkciókat biztosítja a töké-
letes munkához. A  vezérelv a  fejlesztés során 
az  egyszerű használat. Engedje, hogy meglepje 
az egyszerű kezelhetőség, és fedezze fel a könnyed 
munkafolyamatot. 
 
• 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 
 
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 biz-
tosítja a lencse pontos illeszkedését. 
 
 

BRIOT PERCEPTION 
 
Az PerCeption kíváló ár/érték arányú készülék, amely 
a keretletapogatást Gravitech® technológiával helyet-
tesíti, ami a lencsének precíz letapogatását egy kép-
alkotó módszerrel oldja meg.  
• kompakt készülék 
• Briot Gravitech® lencse szkennelés 
• nútmarás 
• Digiform lencseforma módosító alkalmazás 
• kamerás feltűző egység 
 
Az PerCeption minden típusú lencse csiszolására képes, 
legyen ez üveg, műanyag, polikarbonát, magas bázis-
görbületű vagy TrivexTM . Speciális csiszolási módok 
érhetőek el hidrofób, és törékeny lencsék esetén. 
 
 
 
 

BRIOT ATTITUDE GTS TRACER 
 
Optikai letapogatás pontos méretezéssel (1:1) 3D meg-
jelenítéssel, A Gravitech® hihetetlen pontossággal tapo-
gatja le a demólencsét. Furatok letapogatása 3D-s 
megjelenítéssel, Extrém bázisgörbülető lencsék letapo-
gatása.
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KÉZICSISZOLÓK 
 
 

WEIDIR KÉZICSISZOLÓK (NH-35WV) 
 
A Weidir Kézicsiszolók (NH-35WV) az optimalizált ter-
vezésnek köszönhetően helytakarékosak, ráadásul 
a mérnökök és a gyártósor körültekintő munkájának 
eredményeként, remek vízálló tulajdonsággal is bír-
nak. A  készülék alján az  elvezetendő folyadék egy 
helyen, a vízlevezetőn keresztül távozik. A mindennapi 
munka során komoly segítséget jelenthet a visszafor-
dítható rotáció, mely egyetlen gombnyomással elér-
hető, a finom csiszolókő pedig gondoskodik arról, hogy 
a csiszolt lencse olyan minőségű és sima legyen, ami-
lyen megfelel az ügyfél elvárásainak. A készülék mére-
teiből adódóan helytakarékos (360*220*280mm), 
tömege pedig mindösszesen 8 kg. A készülék energia-
igénye 100-120V/60Hz AC vagy 200-240V/50Hz AC 
120W. Összességében a Weidir Kézicsiszolók minden 
korszerű elvárásnak maximálisan megfelelnek, ezzel 
megkönnyítve és érdemben meggyorsítva kezelőjük 
munkáját anélkül, hogy az a minőségi lencse elkészí-
tésének 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 rend-
szer teszi jellegzetessé. A  készülék kezelőjének 
kényelme érdekében a rotációs irány szabadon állít-
ható. A  körültekintő tervezésnek és kivitelezésnek 
köszönhetően a műszer remek csiszoló tulajdonságok-
kal 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 szük-
séges vízmennyiség hozzáadásáról ugyancsak automa-
tikus rendszer gondoskodik a kényelmes munkavégzés 
érdekében. A 45*33*31 cm-es készülék gyémántfejes csi-
szolója hosszú távú, megbízható működést biztosítja. 
A készülék súlya 15 kg, az energiaszükséglete pedig 110V 
60HZ / 220V 50HZ AC 20W. 
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KKERETMELEGÍTŐK 
 
 

WEIDIR TÍPUSÚ KERETMELEGÍTŐK  
(NH-300) 
 
A Weidir NH-300 típusú keretmelegítő gyorsan és 
egyenletesen melegíti a keretet a gördülékeny, zökke-
nőmentes munkavégzés elősegítése érdekében. 
Az  elektromosan szabályozható hideg és meleg 
levegő segítségével a  készülék üzemeltetője meg-
kötöttségek nélkül szabályozhatja az  áramoltatott 
levegő hőmérsékletét. A költséghatékony, energia-
takarékos működésről az automata kikapcsolás gon-
doskodik, 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, hosszútá-
von is megbízhatóan működő műszerrel gazdagodhat 
praxisa. A Weidir NH-300 keretmelegítő energiaszük-
séglete 220V/110V 420W. 
 
 
 
 
 
 
 

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 31X25X16cm, 
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.
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MŰHELYESZKÖZÖK 
ÉS ALKATRÉSZEK 
 
• Szemüveg alkatrészek, tartozékok 
• Műhelyeszközök, szerszámok
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WEIDIR NH-800 
 
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 átmérő-
jét 17 és 70 mm között állíthatja be. Így lehetővé vált 
a modern igények és divat szerinti szemüvegek gyár-
tása. A  készülék méretei 170X210X150 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 vonalvezeté-
sét, valamint a deformálódás lehetőségének kizárá-
sát, melyet a  lencse mozgásterének növelésével 
értek el a Weidir gyártói. 
 
 

CANTON 5510 
 
A Canton 5510 nútmaró készülék. A lencse mozgáste-
rének 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 vonal-
vezetését, ezzel is komolyan javítva a munka hatásfo-
kát. A csendes, 100W-os teljesítményre képes elektro-
motor működése alig észrevehető, így nyugodt 
körülmények között készülhetnek el a minőségi len-
csék, az Ön ügyfelei legnagyobb megelégedésére. 
 
 

ULTRAHANGOS TISZTÍTÓK 
 
 

WEIDIR CD-2800   
 
A Weidir CD-2800 ultrahangos tisztító a Weidir mér-
nökei által használt technológiának köszönhetően egy 
megbízható, nagy hatásfokkal működő készülék, 
melyet kényelmesen és gyorsan dolgozhatnak 
a műszer kezelői. A rozsdamentes acélból készült tar-
tály űrtartalma 600 ml, ami 42 000 ciklusos energia 
hullám kibocsátására alkalmas. Az áramkör csendes 
és szolid működése biztosítja a nyugodt munkakörül-
ményeket. 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 Wei-
dir CD-2800 mindezek alapján egy igazán pontos és 
hosszú távon is megbízható készülék, amely nagy 
hatásfokának köszönhetően komoly segítséget nyújt-
hat a mindennapi munkavégzésben. 
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VIZSGÁLÓEGYSÉGEK,  
MŰSZERASZTALOK 

TOPCON IS-1 
 
A Topcon IS-1 a cég saját fejlesztése, amely a csúcskate-
góriát 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 kiala-
kítása a funkcionalitáson túl igazi dísze lehet az Ön pra-
xisának. Összességében a Topcon IS-1 egy mind meg-
jelenésében, mind minőségében kiemelkedő készülék, 
mely hosszú távon, megbízható módon látja el felada-
tát, 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 elhelyezé-
sére, ami így elősegíti a készülék kezelőjének kényel-
mes 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 minő-
ségében csúcsminőséget képviselő készülék, mely 
hosszú távon, megbízható módon látja el feladatát, 
ezzel nagyban hozzájárulva egy praxis sikeréhez, illetve 
az azt felkereső páciensek elégedettségéhez.
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TOPCON IS-600III 
 
Az IS-600III egy kompromisszumok nélküli vizsgáló-
egység, amely stabil, kényelmes, két berendezés elhe-
lyezésére alkalmas. Az oszlopon foropternek és projek-
tornak is van hely. A Topcon mérnökeinek fő célkitűzése 
a fejlesztés során az egyszerű használat, a gazdaságos-
ság, valamint az újszerű, formatervezett, minimalista 
dizájn volt, amely a készterméken is jól látszik. A költ-
séghatékonysága mellett rengeteg funkciót biztosít, 
így minden szemészeti rendelő komoly minőséget fel-
vonultató, ékes darabja lehet a letisztult formákkal és 
hosszútávon is megbízható működéssel jellemezhető 
készülék. A körültekintő gyártási folyamat eredménye-
ként a pontos, és precíz készülék könnyedén használ-
ható 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 egy-
ségének fém alkatrészeit alumínium színűre festette 
a gyártó a  kivitelezés során ezzel is kihangsúlyozva 
a szemészeti szakorvos vagy optometrista rendelőjé-
nek korszerűségét és technikai előrehaladottságát. 
 
 

TOPCON IS-100 
 
Az IS-100 vizsgálóegység, amely stabil, kényelmes, két 
berendezés elhelyezésére alkalmas. Az oszlopon for-
opternek és projektornak is van hely. A Topcon mér-
nökeinek fő célkitűzése a fejlesztés során az egyszerű 
használat, a gazdaságosság, valamint az újszerű, for-
matervezett, minimalista dizájn volt, amely a készter-
méken 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 megbíz-
ható működéssel jellemezhető készülék. A vizsgálóe-
gység OC-8 fix háttámlás és OC-9 vízszintes pozícióig 
dönthető székkel is rendelhető. 
 
 

VISIONIX VX1000 
 
A Visionix VX1000 egy kényelmes és kompakt vizs-
gálóegység. A legkisebb Visionix vizsgálóegység, de 
mégis ideális a mindennapi vizsgálatokhoz. Asztal-
lapján két műszer helyezhető el. Jellemzők: 
• Motoros phoropter tartó karral is rendelhető 
• Érintőpanelről és távirányítóval is vezérelhető 
• Lencsetároló fiók 
• Jobb és baloldali kivitelben is rendelhető 
• Az oszlopon LED fényforrás biztosítja a környezeti 

fényt 
• Elektromos magasságállítású szék 
• Lábtámasz 
• Kartámasz 
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VISIONIX VX1200 
 
A Visionix VX1200 egy kényelmes csúsztatható és 
behajtható asztallappal rendelkező vizsgálóegység. 
Ideális választás a vizsgálatok idejének lerövidítésére. 
Csúsztatható asztallapján két műszer helyezhető el. 
Jellemzők: 
• Motoros phoropter tartó karral is rendelhető 
• Érintőpanelről és távirányítóval is vezérelhető 
• Lencsetároló fiók 
• Jobb és baloldali kivitelben is rendelhető 
• Az oszlopon LED fényforrás biztosítja a környezeti 

fényt 
• Elektromos magasságállítású szék 
• Lábtámasz 
• Kartámasz 
 
 
 
 
 
 

VISIONIX VX2000 
 
A Visionix VX2000 egy kényelmes csúsztatható és for-
gatható asztallappal rendelkező vizsgálóegység. Ide-
ális választás a vizsgálatok idejének lerövidítésére. 
Csúsztatható, forgatható és mágnesfékes asztallap-
ján két műszer helyezhető el. Jellemzők: 
• Motoros phoropter tartó karral is rendelhető 
• Érintőpanelről és távirányítóval is vezérelhető 
• Lencsetároló fiók 
• Jobb és baloldali kivitelben is rendelhető 
• Az oszlopon LED fényforrás biztosítja a környezeti 

fényt 
• Elektromos magasságállítású szék 
• Lábtámasz 
• Kartámasz 
 
 
 
 
 
 

MDT EASY 
 
MDT Easy egy kis alapterületet elfoglaló letisztult for-
májú vizsgálóegység, amelyre kis mérete ellenére két 
szemészeti készülék helyezhető el.
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TOPCON ATE-700 
 
A Topcon ATE-700 asztalt speciálisan Topcon fundus-
kamera 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 időtál-
lóságának 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. Monito-
rok, számítógép, nyomtató és a vezetékek is kényelme-
sen 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 egysze-
rűbbé. 
 
 
 
 

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

WEIDIR VIZSGÁLÓSZÉKEK 
 
Weidir vizsgálószékek többféle kivitelben, gázrugós 
magasságállítással, háttámlával, gurulós talapzattal. 
 
 



INNOVATÍV SZÍNTÉVESZTÉST 
KORRIGÁLÓ MEGOLDÁSOK

FUNKCIONÁLIS VÖRÖS-ZÖLD SZÍNLÁTÁS
MINDEN ÉLETHELYZETRE

Elkötelezettek vagyunk a kiváló 
ügyfélkiszolgálás iránt!

COLORON® 
Ügyfélszolgálat

www.coloron.eu
www.mediconturoptika.hu

orders@coloron.eu

coloroneyewear
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LuxDim. LuxBright.
Zöld vagy vörös színlátást javító 
lencse beltéri tevékenységekhez és 
félárnyékos fényviszonyokhoz.

Zöld vagy vörös színlátást javító 
sötétített lencse kültéri tevékenységekhez 
és világos fényviszonyokhoz.

DEUTÁN DEUTÁNPROTÁN PROTÁN

Funkcionális színlátás minden fényviszonhoz

Karcálló réteg, mely megakadályozza a lencsén 
megtapadó különböző szennyeződések és 
porszemek okozta mikrokarcolásokat.

Többrétegű, speciálisan kifejlesztett 
fényszűrők, amelyek meghatározott 
abszorpciós hullámhosszal rendelkeznek.

Kiváló minőségű és könnyű, CR-39-ből 
készült műanyag szemüveglencse.

A vörös-zöld színtévesztés elleni szemüveglencsénk felépítése

A lencsék 100%-osan védel-
met nyújtanak az UVA, UVB 
és UVC sugarakkal szemben

Lencséink karcálló 
bevonattal 
rendelkeznek

UV VÉDELEM KARCÁLLÓ

COLORON® Színlátást Javító Lencsék
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PROTÁN

DEUTÁN

COLORON® Színlátást Javító 3-in-1 
Mágneses Clip-On Szemüvegek

A COLORON® 3 az 1-ben színlátást javító szemüvegszett 3 fő elemből áll, melynek hála 
kifejezetten funkcionális megoldást nyújt minden élethelyzetre.

Alapkeret: Lencse nélkül érkezik, így az optikus helyben akár kékfényszűrős, vagy 
dioptriás lencsét is beilleszthet a keretbe a páciensek igényeinek megfelelően.

LuxDim Optika: Zöld vagy vörös színlátást javító mágneses klip beltéri tevéke-
nységekhez és félárnyékos fényviszonyokhoz.

LuxBright Optika: Zöld vagy vörös színlátást javító mágneses napszemüveg klip 
kültéri tevékenységekhez és világos fényviszonyokhoz.

A szemüvegszetthez ezen túl mikroszálas tisztítókendő, matt fekete tok 
és a COLORON® díszdoboz tartozik.

•  Grilamid TR-90, acetát és rozsdamentes acél alapanyag.
•  Olaszországban gyártott keretek.
•  Matt fekete, minimalista design.
•  Többféle forma és méret.
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COLORON® Színlátást Javító 
Napszemüvegek

Nagyobb kontraszt és élénkebb színek 
a napsütéstes napokra.

COLORON® színlátást javító napszemüvegek 
LuxBright színkorrekciós, sötétített lencsékkel rendelkeznek, 
amelyek kifejezetten kültéri tevékenységekhez és erős 
fényviszonyokhoz lettek tervezve. Minden napszemüvegünket 
egy mikroszálas tisztítókendővel, egy tartós, matt fekete 
kemény tokkal, COLORON® díszdobozban szállítjuk.

További információk a www.coloron.eu weboldalon, 
vagy COLORON termékatalógusunkban és kézikönyvünkben.

PROTÁN

DEUTÁN

•  Grilamid TR-90, acetát és rozsdamentes acél alapanyag.
•  Olaszországban gyártott keretek.
•  Többféle forma és méret.
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1113 Budapest, Daróczi út 80. 
Tel:  +36 1 214 2033 
Fax: +36 1 214 2026 

MEDICONTUR OPTIKA SZERVIZ 
szerviz@medicontur.hu 
+36 70 778 7783

optika@medicontur.hu 
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