EXPLORE

ODKRYJ WIĘCEJ.
Z MNIEJSZĄ WAGĄ.
Nowy oftalmoskop pośredni
HEINE OMEGA 600

HEINE OMEGA 600
Oftalmoskop pośredni najwyższej klasy

POSTAWIENIE
TRAFNEJ DIAGNOZY
NIGDY NIE BYŁO
TAK LEKKIE.
We wnętrzu oka jest tak wiele do odkrycia. I często drobne szczegóły mogą czynić wielką
różnicę. Dlatego zapewniamy Tobie najlepszą optykę, najostrzejszy obraz i wiarygodne kolory.
Wraz z możliwością badania całej siatkówki, w tym dalekich peryferii. Dzięki temu, rozpoznanie
będzie najbardziej trafne i będzie łatwiej ustalić optymalną opiekę i leczenie.
Z tego powodu zaprojektowaliśmy HEINE OMEGA 600 w ścisłej współpracy z lekarzami.

Nowość: visionBOOST dla pacjentów
z zaćmą. Większa pewność diagnozy
podczas badania pacjentów ze zmętnieniem
ośrodków optycznych. Udowodniono, że
zapewnia do 20 % lepszą widoczność
siatkówki u pacjentów z zaćmą*: bez względu
na warunki badania – zawsze idealna jasność
robocza zarówno dla pacjenta, jak i dla
użytkownika.

I jest jeszcze coś więcej: Nowa HEINE OMEGA 600 jest najlżejszym oftalmoskopem
pośrednim klasy high-end. Nowa, niezwykle kompaktowa bateria litowo-polimerowa jest
bardzo lekka i zapewnia absolutnie najwyższą wydajność. Z wszystkimi przewodami
i elektroniką zintegrowanymi w nowym czepcu, ten oftalmoskop jest szczytem techniki. Dzięki
temu odkrywcze badanie stało się jeszcze bardziej komfortowe.
Wypóbuj nowy oftalmoskop HEINE OMEGA 600. Ale ostrożnie: gdy tylko go założysz, to nie
będziesz chciał go zdjąć.…

* Dane w dokumentacji.

LŻEJSZY. JAŚNIEJSZY
Zachowaliśmy to, co najlepsze i udoskonaliliśmy resztę!
Wysoce komfortowy oftalmoskop HEINE OMEGA 600
wprowadza nową generację innowacji technologicznych:

PRAKTYCZNY, POZBAWIONY
PRZEWODÓW CZEPIEC
Bezobsługowy i łatwy
do dezynfekcji dzięki gładkiej
powierzchni smoothSURFACE

ULTRALEKKI
AKUMULATOR
LITOWO-POLIMEROWY
Czas pracy do 8 godzin
w zależności od intensywności
oświetlenia
FILTR ŻÓŁTY, NIEBIESKI
LUB BEZCZERWIENNNY
Aby sprostać potrzebom
diagnostycznym

POZBAWIONE ZAGŁĘBIEŃ, ŁATWE DO
ZDEZYNFEKCJONOWANIA POWIERZCHNIE
Dzięki gładkiej powierzchni smoothSURFACE

Y. LEPSZY.
WYTRZYMAŁA WYŚCIÓŁKA
ZE SZTUCZNEJ SKÓRY
Wygodna i łatwa do dezynfekcji

INTUICYJNE BLOKOWANIE
UKŁADU OPTYCZNEGO
Łatwa regulacja wysokości,
odległości i kąta

DO 20 % LEPSZA WIDOCZNOŚĆ
PRZY ZMĘTNIENIU OŚRODKÓW
OPTYCZNYCH DZIĘKI visionBOOST
Światło LEDHQ dostosowane do potrzeb
lekarza i pacjenta: od 3 do 100 %, a nawet
do 245 % przy badaniu zaćmy

WYSOKA TRWAŁOŚĆ
DZIĘKI SZCZELNEMU
UKŁADOWI OPTYCZNEMU
Łatwa dezynfekcja dzięki
gładkiej powierzchni
smoothSURFACE

NAJLEPSZE MOŻLIWE OBRAZOWANIE 3 D
DLA KAŻDEGO ROZMIARU ŹRENICY I WIDOKÓW
PERYFERII
Dzięki technologii regulacji stereoskopowej

LEPSZA WIDOCZNOŚĆ DZIĘKI
PRZEDNIEJ SZYBCE
ANTYREFLEKSYJNEJ
Zoptymalizowana dla naszego
unikalnego, bezobsługowego LEDHQ

MOŻESZ
ROZPOZNAĆ
TYLKO TO,
CO ZOBACZYSZ.
Najbardziej precyzyjna diagnostyka,
aż do dalekich peryferii siatkówki
 Znacznie lepsza diagnostyka dzięki
unikalnemu systemowi visionBOOST
– nawet w przypadku zaawansowanej
zaćmy
 Najostrzejszy obraz dna oka dzięki
doskonałemu szklanemu układowi
optycznemu
 Najjaśniejszy obraz dna oka z wiernym
odwzorowaniem kolorów dzięki unikalnej
technologii LEDHQ – teraz w jeszcze
bardziej naturalnych kolorach
 Najlepsze obrazowanie 3D dzięki
naszej unikalnej technologii regulacji
stereoskopowej
– przy rozszerzonych i nierozszerzonych
źrenicach
– nawet w przypadku badania
wcześniaków i noworodków

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ:
MNIEJ PRZEWODÓW.
MNIEJSZA WAGA.
MNIEJ UTRUDNIEŃ.
Najlżejszy na świecie
oftalmoskop pośredni klasy high-end
 Najwyższy komfort noszenia
 Spersonalizowane dopasowanie
– Ergonomiczne rozmieszczenie
elementów sterujących i dźwigni
– Przystosowany dla użytkowników
prawo- i leworęcznych
– Odchylany układ optyczny dla
wygodniejszej interakcji z pacjentem

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ

[ 01 ]

[ 03 ]

Oftalmoskop pośredni OMEGA 600 (z baterią
i okularem +2 D), E4-USBC, okular 0 D* [ 01 ]

C-008.33.610

Etui do ładowania CC1 [ 02 ]

X-000.99.091

Bateria akumulatorowa CB1 [ 03 ]

X-007.99.687

Ładowarka sieciowa E4-USBC [ 04 ]

X-000.99.300

Ładowarka ścienna CW1 [ 05 ]

X-095.17.320

Lusterko asystenckie TM1 w etui [ 06 ]

C-000.33.211

Torba OMEGA 600 [ 07 ]

C-080.00.000

Przyłbica OMEGA 600 – 1x [ 08 ]

C-000.33.018

Przyłbica OMEGA 600 – 3 x

C-000.33.019

ZESTAW OMEGA 600 WALL CHARGER:
Oftalmoskop pośredni (z baterią i okularem +2 D),
E4-USBC, okular 0 D*, ładowarka ścienna CW1

C-008.33.612

ZESTAW OMEGA 600 TRAVELLER:
Oftalmoskop pośredni (z baterią i okularem +2 D),
E4-USBC, okular 0 D*, torba

C-008.33.613

ZESTAW OMEGA 600 STUDENT:
Oftalmoskop pośredni (z baterią i okularem +2 D),
E4-USBC, okular 0 D*, lusterko asystenckie TM1, torba

C-008.33.614

ZESTAW ŁADUJĄCY OMEGA 600:
Etui do ładowania CC1, bateria akumulatorowa CB1

X-000.99.090

[ 06 ]

[ 07 ]

[ 08 ]
* Okulary: W celu optymalnego dopasowania do wzroku użytkownika, można wymienić fabrycznie
zamontowane soczewki +2 D na neutralne soczewki 0 D (dołączone do instrumentu).

TRZY SPOSOBY NA ŁADOWANIE BATERII

Ładowarka E4-USBC [ 04 ]

Ładowarka ścienna CW1 [ 05 ]

Etui do ładowania CC1 [ 02 ]

Obraz siatkówki poprzez zaćmę*

ZOBACZ, GDY NIE
MOŻESZ DOJRZEĆ.
Dotychczas, gdy w przednim odcinku oka
były zmętnienia, takie jak zaćma, siatkówka
nie mogła być uwidoczniona lub jej obraz był
ograniczony.
Nowe i unikalne rozwiązanie
visionBOOST zapewnia do 20 % lepszą
widoczność siatkówki u pacjentów z
zaćmą*.

Obraz siatkówki poprzez zaćmę z visionBOOST*

“

U wielu badanych pacjentów
nowa funkcja poprawiła widoczność
dna oka w przypadku obecności
wszystkich podtypów zaćmy
(jądrowej / korowej / podtorebkowej
tylnej według LOCS III).
Jeśli badanie przeprowadzano przy
istnieniu dobrze odgraniczonych,
silniejszych i niewielkich
zmętnień (początkowa zaćma
korowa / podtorebkowa tylna),
widoczność ulegała znacznej
poprawie podczas badania obszaru
dna oka zakrywanego przez nie.
Bardzo małe zmętnienia prawie
całkowicie znikały w obrazie
wskutek zwiększenia jasności.
W gałkach ocznych z przeważającym
stwardnieniem jądra soczewki,
funkcja wzmocnienia jasności
dawała ogólnie bardziej ostry
obraz z większym kontrastem.
Dr. med. Wintergerst, Klinika Okulistyki,
Szpital Uniwersytecki w Bonn , Niemcy

* Wszystkie zdjęcia są pokazane tylko jako ilustracje. Rezultaty mogą być różne u różnych pacjentów.

INSTRUMENTY HEINE
SĄ TAK SOLIDNE
I TRWAŁE,
ŻE MOŻNA
NA NICH POLEGAĆ
PRZEZ DŁUGIE LATA …
Długotrwała inwestycja dzięki
solidnej konstrukcji
 Bezobsługowy, pyłoszczelny układ optyczny
 Legendarna trwałość HEINE
–u
 kład optyczny trwale zamontowany
na aluminiowej ramie
– wysokiej jakości materiały
– 100 % Made in Germany
–u
 nikatowe rozwiązanie odprowadzania ciepła
z LEDHQ
 5 lat gwarancji na materiał,
wykonanie i konstrukcję

ŁATWA
I SKUTECZNA
DEZYNFEKCJA.
Dzięki smoothSURFACE
 Brak otworów

Szczegóły na stronie: www.heine.com/en/service-support/guarantee

 Zintegrowana elektronika
 Dostępna przyłbica HEINE OMEGA 600

QUALITY made
in GERMANY.
Jako światowy lider w dziedzinie
podstawowych instrumentów
diagnostycznych, HEINE Optotechnik
z ponad 500 pracownikami jest w 100 %
firmą w rękach rodziny, która ją prowadzi od
przeszło 75 lat. W dalszym ciągu rozwijamy
i produkujemy instrumenty HEINE w naszych
zakładach w Niemczech, gdzie łączymy
kilkudziesięcioletnie doświadczenie i kunszt
z najnowocześniejszymi technologiami
produkcyjnymi.
Jeżeli coś w naszych instrumentach może
być ulepszone, to my to zrobimy, bez
wyjątku.
To właśnie z tą drobiazgową dbałością
o szczegóły i dążeniem do najwyższej jakości
wytwarzamy nasze produkty

Co oznacza "jakość HEINE" dla naszych
klientów?
"Jakość" jest obecnie jednym z najbardziej
nadużywanych słów w promocji sprzedaży.
Z tego powodu, w HEINE staramy się, aby go
nie używać za dużo, ale my rzeczywiście
żyjemy i oddychamy "jakością". We
wszystkim, co robimy, i we wszystkim, co
wytwarzamy. W każdej polerowanej soczewce,
w każdej dokręcanej śrubce, w każdym
włóknie światłowodu. Jakość jest zawsze
u podstawy naszych działań, każdego dnia.
Trwałość naszych instrumentów jest
legendarna. To nie budzi zdziwienia: każdy
pojedynczy instrument jest wynikiem dekad
rozwoju, ciągłych ulepszeń i starannej kontroli
produkcji w naszych zakładach. Dzięki temu
zapewniamy utrzymanie wysokiego standardu
jakości.
W ten sposób zapewniamy również, że nasze
przekonanie o użyteczności naszych produktów
– w celu precyzyjnego i szybkiego rozpoznania
– jest uzasadnione. Nic więcej, nic mniej.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
Tel. +49 (0) 81 05 -77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 -77 28 20 2
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com
Generalny Przedstawiciel w Polsce:
PLUS ULTRA
ul. Na Szańcach 22, 61-663 Poznań
tel. 61 8203898, fax 61 8267666
E-Mail: info@plusultra.pl, www.plusultra.pl
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Ludzie wyśmiewają się z nas Niemców
za skrupulatność i drobiazgowość –
miliony lekarzy nas za to kochają!

