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Μονάδα οφθαλμολογικής εξέτασης 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνολικό ύψος: 181 cm
Απόσταση τραπεζιού από το έδαφος: από 
70 έως 95 cm (ανύψωση 25 cm)
Απόσταση καρέκλας από το έδαφος: 45 cm
Λάμπες Αλογόνου: 2 χ 12V / 35W 
Παροχές: 1. 6V/12V ρυθμιζόμενη
                2. 230V   
Βάρος: 120 kg
Τροφοδοσία: 230V

Δυνατότητα επιλογής χρωματικών συνδυασμών καρέκλας και 
ξύλινων επιφανειών. Για επιλογές χρωμάτων δείτε σελ. 75

MASTER BETA

Κωδικός: 517000
• Μονάδα δύο οφθαλμολογικών μηχανημάτων 
• Κάθετη (ανοδική/ καθοδική) κίνηση του τραπεζιού ενώ η καρέκλα παραμένει σταθερή
• Ιδανική για μικρούς χώρους οπτομετρίας
• Κολόνα με δύο ενσωματωμένες λάμπες αλογόνου και βάση για προβολέα
• Παροχές 6V/12V για λυχνία/οφθαλμόμετρο και 230V για διαθλασοκερατόμετρο
• Εύχρηστος πίνακας ελέγχου για εκτέλεση όλων των λειτουργιών της μονάδας και των μηχανημάτων 
• Αισθητήρας ασφαλείας για αυτόματο σταμάτημα της καθόδου του τραπεζιού, όταν έρχεται σε επαφή 

με τα πόδια του ασθενή, για πρόληψη ατυχημάτων 
• Άνοιγμα τραπεζιού έως 900
• Ενσωματωμένοι μετασχηματιστές για την τροφοδοσία των μηχανημάτων
• Βάση για τοποθέτηση υποσιάγωνου
• Σχεδίαση υψηλής αισθητικής

Προαιρετικές επιλογές
• Ανοδική/καθοδική κίνηση καρέκλας
• Βραχίονας φοροπτέρου
• Καρέκλα με ανακλινόμενη πλάτη/ μπράτσα/ υποπόδιο (μοντέλα S/SR) 
• Καρέκλα με ενσωματωμένο προσκέφαλο
• Αριστερή εκδοχή 

Μονάδα οφθαλμολογικής εξέτασης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνολικό ύψος: 181 cm
Απόσταση τραπεζιού από το έδαφος: από 
70 έως 95 cm (ανύψωση 25 cm)
Απόσταση καρέκλας από το έδαφος: 45 cm
Λάμπες Αλογόνου: 2 χ 12V / 35W 
Παροχές: 1. 6V/12V ρυθμιζόμενη
                 2. 230V   
Βάρος: 140 kg
Τροφοδοσία: 230V

Κωδικός: 516000
• Μονάδα δύο οφθαλμολογικών μηχανημάτων 
• Κάθετη (ανοδική/ καθοδική) κίνηση του τραπεζιού ενώ η καρέκλα παραμένει σταθερή
• Ενσωματωμένο έπιπλο με τρία συρτάρια για τοποθέτηση δοκιμαστικών φακών και άλλων εξαρτημάτων-εργαλείων
• Κολόνα με δύο ενσωματωμένες λάμπες αλογόνου και βάση για προβολέα
• Παροχές 6V/12V για λυχνία/οφθαλμόμετρο και 230V για διαθλασοκερατόμετρο
• Εύχρηστος πίνακας ελέγχου για εκτέλεση όλων των λειτουργιών της μονάδας και των μηχανημάτων 
• Αισθητήρας ασφαλείας για αυτόματο σταμάτημα της καθόδου του τραπεζιού, όταν έρχεται σε επαφή με τα πόδια 

του ασθενή, για πρόληψη ατυχημάτων 
• Άνοιγμα τραπεζιού έως 900
• Ενσωματωμένοι μετασχηματιστές για την τροφοδοσία των μηχανημάτων
• Βάση για τοποθέτηση υποσιάγωνου
• Σχεδίαση υψηλής αισθητικής

Προαιρετικές επιλογές
• Ανοδική/ καθοδική κίνηση καρέκλας
• Βραχίονας φοροπτέρου
• Καρέκλα με ανακλινόμενη πλάτη/ μπράτσα/ υποπόδιο (μοντέλα S/SR) 
• Καρέκλα με ενσωματωμένο προσκέφαλο
• Αριστερή εκδοχή

MASTER ALpHA

Δυνατότητα επιλογής χρωματικών συνδυασμών καρέκλας και 
ξύλινων επιφανειών. Για επιλογές χρωμάτων δείτε σελ. 75
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Μονάδα οφθαλμολογικής εξέτασης 

Κωδικός: 518000
• Μονάδα τριών οφθαλμολογικών μηχανημάτων 
• Κάθετη (ανοδική/ καθοδική) κίνηση του τραπεζιού και της καρέκλας
• Περιστροφική κίνηση τραπεζιού και καρέκλας 3600
• Η κίνηση τραπεζιού και καρέκλας γίνεται είτε από το κεντρικό πίνακα ελέγχου ή από μικρό πίνακα ελέγχου κάτω από το τραπέζι
• Μηχανισμός κλειδώματος του τραπεζιού, σε οποιαδήποτε θέση
• Καρέκλα με ενσωματωμένα μπράτσα
• Κολόνα με εξωτερική λάμπα αλογόνου και βάση για προβολέα
• Παροχές σε κάθε πλευρά του τραπεζιού,  6V/12V για λυχνία/ οφθαλμόμετρο και 230V για διαθλασοκερατόμετρο
• Εύχρηστος πίνακας ελέγχου για εκτέλεση όλων των λειτουργιών της μονάδας και των μηχανημάτων 
• Ενσωματωμένοι μετασχηματιστές για την τροφοδοσία των μηχανημάτων
• Βάση για τοποθέτηση υποσιάγωνου

Προαιρετικές επιλογές
• Βραχίονας φοροπτέρου
• Καρέκλα με ανακλινόμενη πλάτη
• Καρέκλα με ενσωματωμένο προσκέφαλο
• Καρέκλα με υποπόδιο
• Αριστερή εκδοχή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνολικό ύψος: 181 cm
Απόσταση τραπεζιού από το έδαφος: από 
82 έως 95 cm (ανύψωση 13 cm)
Απόσταση καρέκλας από το έδαφος: από 52 
έως 67 cm (ανύψωση 15 cm)
Λάμπα Αλογόνου: 12V / 35W 
Παροχές: 1. 6V/12V ρυθμιζόμενη,  230V
                2. 6V/12V,  230V
                3. 230V   
Βάρος: 210 kg
Τροφοδοσία: 230V

ELEGANCE

Δυνατότητα επιλογής χρωματικών συνδυασμών καρέκλας και 
ξύλινων επιφανειών. Για επιλογές χρωμάτων δείτε σελ. 75

Μονάδα οφθαλμολογικής εξέτασης

Κωδικός: 514000
• Μονάδα ενός οφθαλμολογικού μηχανήματος
• Ενσωματωμένος βραχίονας φοροπτέρου με ηλεκτρική, κάθετη και οριζόντια (450) κίνηση 

για άνετη προσαρμογή σε οποιονδήποτε εξεταζόμενο
• Κάθετη (ανοδική/ καθοδική) κίνηση της καρέκλας
• Κολόνα με εξωτερική λάμπα LED και βάση για προβολέα
• Παροχή 230V για διαθλασοκερατόμετρο ή άλλο αντίστοιχο όργανο
• Αισθητήρας ασφαλείας για αυτόματο σταμάτημα της ανόδου της καρέκλας,
       όταν έρχεται σε επαφή με τα πόδια του ασθενή, για πρόληψη ατυχημάτων 
• Άνοιγμα τραπεζιού έως 900
• Καρέκλα με ενσωματωμένα μπράτσα
• Ενσωματωμένο συρτάρι αποθήκευσης δοκιμαστικών φακών
• Εύχρηστος πίνακας ελέγχου για εκτέλεση όλων των λειτουργιών
       της μονάδας και των μηχανημάτων 
• Ενσωματωμένοι μετασχηματιστές για την τροφοδοσία των μηχανημάτων
• Σχεδίαση υψηλής αισθητικής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνολικό ύψος: 160 cm
Κάθετη κίνηση βραχίονα: ± 10 cm 
Απόσταση καρέκλας από το έδαφος: από 52 έως 
67 cm (ανύψωση 15 cm)
Λάμπα LED: 3W 
Παροχές: 1. 230V
Βάρος: 140 kg
Τροφοδοσία: 230V

HRT-7000
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Κωδικός: 540000
• Ηλεκτρικό τραπεζάκι ενός οφθαλμολογικού μηχανήματος 
• Ενσωματωμένος μηχανισμός με πλήκτρα για κάθετη 

(ανοδική/ καθοδική) κίνηση
• Μέγιστο ύψος: 95 cm
• Κατώτατο ύψος: 70 cm
• Εύρος ανύψωσης: 25 cm
• Μέγιστο βάρος ανύψωσης: 120 Kg
• Δύο παροχές 230V, max 200W

Προαιρετικές επιλογές
Επιδαπέδιος μηχανισμός για ανύψωση με πεντάλ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις τραπεζιού: 640 χ 400 χ 25 mm
Απόσταση τραπεζιού από το έδαφος: από 70 
έως 95 cm (ανύψωση 25 cm)
Παροχές: 2 x 230V                                 
Βάρος: 22 kg
Τροφοδοσία: 230V

Τραπέζια - Καρέκλες εξέτασης

Κωδικός: 541000
• Καρέκλα εξέτασης με ανακλινόμενη πλάτη
• Εύρος ανάκλισης: 650
• Eνσωματωμένα μπράτσα και υποπόδιο
• Επιδαπέδιος μηχανισμός για ανύψωση με πεντάλ
• Μέγιστο ύψος: 150 cm
• Κατώτατο ύψος: 53 cm
• Περιστροφική κίνηση 3600

Προαιρετικές επιλογές
• Eνσωματωμένο προσκέφαλο
• Eκδοχή χωρίς υποπόδιο 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 64 (π) χ 66 (β) χ 124 (υ) cm
Απόσταση καρέκλας απο το έδαφος: από 
53 έως 150 cm (ανύψωση 97 cm)
Βάρος: 45 kg
Τροφοδοσία: 230V

Κωδικός: 545000
• Ηλεκτρικό τραπεζάκι δύο οφθαλμολογικών μηχανημάτων
• Τραπέζι σε σχήμα V 
• Διαστάσεις τραπεζιού: 1.080 x 550 x 25 mm
• Υπόλοιπα χαρακτηριστικά όπως κωδ. 540000 

Προαιρετικές επιλογές
Επιδαπέδιος μηχανισμός για ανύψωση με πεντάλ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις τραπεζιού: 1.080 χ 550 χ 25 mm
Απόσταση τραπεζιού από το έδαφος: από 70 
έως 95 cm (ανύψωση 25 cm)
Παροχές: 2 x 230V                                 
Βάρος: 25 kg
Τροφοδοσία: 230V

εΤ02

CHAiR SR

εΤ01

Για επιλογές χρωμάτων 
δείτε διπλανή σελίδα 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

Κωδικός: 542000
• Καρέκλα εξέτασης με σταθερή πλάτη
• Eνσωματωμένα μπράτσα και υποπόδιο
• Επιδαπέδιος μηχανισμός για ανύψωση με πεντάλ
• Μέγιστο ύψος: 150 cm
• Κατώτατο ύψος: 53 cm
• Περιστροφική κίνηση 3600

Προαιρετικές επιλογές
• Eνσωματωμένο προσκέφαλο
• Eκδοχή χωρίς υποπόδιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 64 (π) χ 66 (β) χ 124 (υ) cm
Απόσταση καρέκλας από το έδαφος: από 
53 έως 150 cm (ανύψωση 97 cm)
Βάρος: 42 kg
Τροφοδοσία: 230V

Κωδικός: 543000
• Καρέκλα εξέτασης με σταθερή πλάτη
• Επιδαπέδιος μηχανισμός για ανύψωση με πεντάλ
• Μέγιστο ύψος: 150 cm
• Κατώτατο ύψος: 52 cm
• Περιστροφική κίνηση 3600

Προαιρετικές επιλογές
• Eνσωματωμένο προσκέφαλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 48 (π) χ 55 (β) χ 111 (υ) cm
Απόσταση καρέκλας από το έδαφος: από 
52 έως 150 cm (ανύψωση 98 cm)
Βάρος: 38 kg
Τροφοδοσία: 230V

CHAiR G

εΠΙΛΟΓεΣ χρωΜΑΤωΝ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔεΣ ΚΑΙ ΚΑρεΚΛεΣ
Επιλέξτε το συνδυασμό που ταιριάζει στον χώρο σας

ΧΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Καρέκλες εξέτασης

Legno Tabac
R3081

Legno Light 
R3082

Legno Dark 
R3080

Chestnut 
Wenge 
R4121

Pensylvania 
Cherry
R5738

Tabac Cherry 
R3048

Aluminium 
M8582

Πράσινο 7718 Μαύρο 110 Μπορντώ 
2744

Κίτρινο 3120 Καφέ 4286 Μπλε 6629

CHAiR S

Για επιλογές χρωμάτων 
δείτε παρακάτω 

Τα χρώματα στην εκτύπωση μπορεί να 
διαφέρουν ελάχιστα απο το ακριβές χρώμα 

Για επιλογές χρωμάτων δείτε παρακάτω 
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Αυτόματα διαθλασοκερατόμετρα

Κωδικός: 696000
• Αξιόπιστες διαθλαστικές μετρήσεις μέσω της τεχνολογίας WAVEFRONT (16 διαφορετικά σημεία μέτρησης του 

κερατοειδούς) που μας δίνει πολύ μεγάλο ποσοστό ακρίβειας
• Αυτόματη εστίαση του μηχανήματος στα κέντρα των οφθαλμών για γρήγορες μετρήσεις (Auto Focus)
• Έγχρωμη CCD κάμερα με λευκό LED φωτισμό για τον έλεγχο της κατάστασης των οφθαλμών (κερατοειδή - βλέφαρα) 

και φωτισμός με φίλτρα μπλε (κοβαλτίου) και πράσινο, για τον έλεγχο των δακρύων με χρήση φλουροσεΐνης κατά την 
εφαρμογή Φ.Ε.

• Εμφάνιση χάρτη WAVEFRONT με το διαθλαστικό πρόβλημα του κερατοειδούς
• Κερατομετρικές μετρήσεις (x,y) καθώς και περιφερειακή κερατομετρία (5 Σημείων)
• Μέτρηση διαμέτρου (ίριδας-κόρης) μέσω λειτουργίας παγώματος εικόνας
• Λειτουργία RETRO ILLUMINATION για σκιασκοπία καθώς και έλεγχο
       της θολερότητας των διαθλαστικών μέσων του ματιού
       (υαλώδες-κρυσταλλοειδής-καταρράκτης)
• Λειτουργία IOL για μετρήσεις σε ασθενείς με ενδοφακό
• Αυτόματη μέτρηση κορικής απόστασης
• Μέτρηση καμπυλότητας των φακών επαφής (CLBC)
• Έγχρωμη οθόνη αφής TFT LCD 7’’ με κλίση 
• Μηχανικά ρυθμιζόμενο υποσιάγωνο
• Θερμικός εκτυπωτής με αυτόματη κοπή της συνταγής
• Θύρα εξόδου HDMI για προβολή εικόνων Full HD  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόσταση vertex: 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm
Ισχύς σφαιρώματος: -30.00 έως +25.00D 
Ισχύς κυλίνδρου: -12.00 έως +12.00D
Άξονας: 10 έως 1800
Κορική απόσταση: 10 έως 85 mm
Ελάχιστη διάμετρο κόρης: 2.0 mm
Ισχύς κερατοειδούς: 25.96 έως 67.50D
Ακτίνα καμπυλότητας: 5.0 έως 13.00 mm  
Διάμετρος ίριδας-κόρης: 2.0 έως 14.0 mm
Εκτυπωτής: Θερμικού τύπου με αυτόματη κοπή συνταγής
Οθόνη: 7’’ TFT, LCD αφής-έγχρωμη
Διαστάσεις: 262 χ 518 χ 441 mm
Βάρος: 20,9 kg

HRK-8000A Auto Focus

wiTH
wAvEfRoNT
TECHoLoGy

Για πρώτη φορά παγκοσμίως ένα διαθλασοκερατόμετρο περιέχει λειτουργίες και για την εφαρμογή φακών επαφής
1. Φωτισμός με φίλτρο κοβαλτίου για να βλέπετε την σωστή εφαρμογή Φ.Ε. (χρήση φλουροσεΐνης)
2. Λευκός φωτισμός για τον έλεγχο της εξωτερικής κατάστασης των οφθαλμών (κερατοειδής - βλέφαρα κ.λ.π) 
3. Πρόγραμμα οδηγός για την βέλτιστη εφαρμογή Φ.Ε. σύμφωνα με τις μετρήσεις του ασθενή

Αυτόματα διαθλασοκερατόμετρα

HRK-7000

Κωδικός: 695000
• Αξιόπιστες διαθλαστικές μετρήσεις μέσω της τεχνολογίας WAVEFRONT (16 διαφορετικά σημεία μέτρησης του 

κερατοειδούς) που μας δίνει πολύ μεγάλο ποσοστό ακρίβειας
• Αυτόματη εστίαση του μηχανήματος στα κέντρα των οφθαλμών για γρήγορες μετρήσεις (Auto Focus)
• Εμφάνιση χάρτη WAVEFRONT με το διαθλαστικό πρόβλημα του κερατοειδούς
• Κερατομετρικές μετρήσεις (x,y) καθώς και περιφερειακή κερατομετρία (5 Σημείων)
• Μέτρηση διαμέτρου (ίριδας-κόρης) μέσω λειτουργίας παγώματος εικόνας
• Λειτουργία RETRO ILLUMINATION για σκιασκοπία καθώς και έλεγχο της θολερότητας των διαθλαστικών μέσων του 

ματιού (υαλώδες-κρυσταλλοειδής-καταρράκτης)
• Λειτουργία IOL για μετρήσεις σε ασθενείς με ενδοφακό
• Αυτόματη μέτρηση κορικής απόστασης
• Μέτρηση καμπυλότητας των φακών επαφής (CLBC)
• Έγχρωμη οθόνη TFT LCD 6.5’’
• Μηχανικά ρυθμιζόμενο υποσιάγωνο
• Θερμικός εκτυπωτής   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόσταση vertex: 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm
Ισχύς σφαιρώματος: -25.00 έως +22.00D 
Ισχύς κυλίνδρου: -10.00 έως +10.00D
Άξονας: 10 έως 1800
Κορική απόσταση: 10 έως 85 mm
Ελάχιστη διάμετρο κόρης: 2.0 mm
Ισχύς κερατοειδούς: 33.00 έως 67.50D
Ακτίνα καμπυλότητας: 5.0 έως 10.2 mm  
Διάμετρος ίριδας-κόρης: 2.0 έως 14.0 mm
Εκτυπωτής: Θερμικού τύπου 
Οθόνη: 6.5’’ TFT, LCD έγχρωμη
Διαστάσεις: 252 χ 500 χ 432 mm
Βάρος: 20 kg

Κωδικός: 690000
Ίδια χαρακτηριστικά όπως κωδ. 695000 εκτός:
• Μόνο χειροκίνητη εστίαση- δεν έχει μηχανισμό αυτόματης εστίασης (Auto Focus)
• Mόνο χειροκίνητα ρυθμιζόμενο υποσιάγωνο

HRK-7000A Auto Focus

wiTH
wAvEfRoNT
TECHoLoGy
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Κωδικός:   c06980 
• Μαντηλάκια μιας χρήσης για υποσιάγωνο στήριγμα
• Διαστάσεις: 120 x 40 mm
• Συσκευασία: 500 τεμάχια

Αυτόματα διαθλασοκερατόμετρα

Κωδικός: 710000
• Αξιόπιστες διαθλαστικές μετρήσεις με αυτόματη θόλωση για την μη προσαρμογή του οφθαλμού
• Κερατομετρικές μετρήσεις (x,y) 
• Μέτρηση διαμέτρου (ίριδας-κόρης) μέσω λειτουργίας παγώματος εικόνας
• Αυτόματη μέτρηση κορικής απόστασης
• Μέτρηση καμπυλότητας των φακών επαφής (CLBC)
• Έγχρωμη οθόνη TFT LCD 5.7’’
• Θερμικός εκτυπωτής
• Οικονομική και αξιόπιστη λύση   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόσταση vertex: 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm
Ισχύς σφαιρώματος: -20.00 έως +20.00D 
Ισχύς κυλίνδρου: -10.00 έως +10.00D
Άξονας: 10 έως 1800
Κορική απόσταση: 10 έως 85 mm
Ελάχιστη διάμετρο κόρης: 2.0 mm
Ισχύς κερατοειδούς: 33.00 έως 67.50D
Ακτίνα καμπυλότητας: 5.0 έως 10.2 mm  
Διάμετρος ίριδας-κόρης: 2.0 έως 14.0 mm
Εκτυπωτής: Θερμικού τύπου 
Οθόνη: 5.7’’ TFT, LCD έγχρωμη
Διαστάσεις: 275 χ 510 χ 450 mm
Βάρος: 20 kg

Κωδικός: 235651/57 
• Για θερμικό εκτυπωτή διαθλασοκερατόμετρου
• Πλάτος: 57 mm
• Συσκευασία: 3 τεμάχια

CRK-7000

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΘΛΑΣΟΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΩΝ

Λυχνία οφθαλμολογικής εξέτασης

Κωδικός: 700000
• Ενισχυμένο σύστημα φωτισμού για τέλειο οπτικό πεδίο. Υψηλής διαύγειας πηγή φωτός 12V 30W, για εικόνες υψηλής ανάλυσης
• Πέντε μεγεθύνσεις από 6Χ έως 40Χ, εύκολα επιλέξιμες μέσω περιστροφής ενός πλήκτρου  
• Μικροσκόπιο που ενσωματώνει το οπτικό σύστημα Galilean Converging για να προσφέρει εικόνες μεγάλης ευκρίνειας και 

ευρύ οπτικό πεδίο (6Χ:38.5 mm, 10X:22.2 mm, 16X:15.2 mm, 25X:10.5 mm, 40X:6.7 mm)
• Ενσωματώνει ευρύ φάσμα φίλτρων (μπλε κοβαλτίου- κόκκινο άχρωμο- γκρι απορροφητικό-κίτρινο)
• Το κίτρινο φίλτρο είναι προσαρμοσμένο σε ειδική θέση, για να επιτρέπει στον χειριστή να κάνει με άνεση την παράλληλη 

χρήση φλουροσεΐνης
• Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας για εξαγωγή και επεξεργασία εικόνων
• Εύχρηστο και εργονομικό χειριστήριο τύπου joystick, με το πάτημα ενός κουμπιού έχετε τραβήξει και αποθηκεύσει την εικόνα 
• Δυνατότητα σύνδεσης σε οποιαδήποτε οφθαλμολογική μονάδα με παροχή 12V
• Δυνατότητα επιλογής χρώματος: Λευκό ή Ανθρακί

Κωδικός: 700500
• Κάμερα CCD που επιτυγχάνει μέγιστη ανάλυση 2.0 Mega pixels μέσω σύνδεσης με Η/Υ με κάρτα IEEE 1394. Η κάρτα IEEE 

1394 προσφέρει πιο γρήγορη και σταθερή μετάδοση - μεταφορά των εικόνων σε σχέση με την κλασική σύνδεση μέσω USB
• Λογισμικό που προσφέρει ευκόλη αρχειοθέτηση και αναζήτηση, του ιστορικού, των δεδομένων και των διαγνώσεων των ασθενών
• Λογισμικό με δυνατότητα επεξεργασίας (σκουρότητα, φωτεινότητα, αντιθέσεις, φίλτρα) όλων των εικόνων     
• Λογισμικό με δυνατότητα δημιουργίας παρουσιάσεων slide show και αναφορών σε μορφή MS Word 
• Δυνατότητα εκτύπωσης οποιασδήποτε εικόνας με το πάτημα ενός πλήκτρου

HiS-5000 iMAGE MANAGEMENT SySTEM

HS-5000
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Τονόμετρα οφθαλμολογικής εξέτασης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εύρος μέτρησης: 0 έως 60 mmHg (ανά 1mmHg)
Απόσταση εργασίας: 11mm από το στόμιο
Μέθοδος εστιάσης: Αυτόματη, Ημι-αυτόματη, Χειροκίνητη
Εκτυπωτής: Θερμικού τύπου 
Οθόνη: 5.7’’ TFT, LCD αφής-έγχρωμη
Διαστάσεις: 294 χ 510 χ 462 mm
Βάρος: 20,5 kg

Κωδικός: 700700
• Αυτόματη εστίαση του μηχανήματος στα κέντρα των οφθαλμών για γρήγορες μετρήσεις (Auto Focus). Με το πάτημα 

ενός πλήκτρου το μηχάνημα αυτόματα ευθυγραμμίζει, εστιάζει και μετράει και τα δύο μάτια 
• Απαλή ροή δέσμης αέρα για μέγιστη άνεση του εξεταζόμενου. Η ροή ρυθμίζεται αυτόματα μετά την πρώτη μέτρηση εάν χρειαστεί
• Ειδικό λογισμικό για να εισάγετε τις τιμές του πάχους του κερατοειδή του εξεταζόμενου, ώστε να λάβετε ακριβή στοιχεία 

μέτρησης της πίεσης του οφθαλμού
• Διαθέτει αισθητήρα ασφαλείας για την αποφυγή οποιασδήποτε επαφής μεταξύ του μηχανήματος και του εξεταζόμενου
• Εύχρηστο μενού σχεδιασμένο με εικονίδια 
• Έγχρωμη οθόνη αφής TFT LCD 5.7’’ με κλίση 
• Μηχανικά ρυθμιζόμενο υποσιάγωνο
• Θερμικός εκτυπωτής 

Κωδικός: 700600
• Τονόμετρο επαφής τύπου Goldmann
• Πρωτοποριακός αλγόριθμος για γρήγορο υπολογισμό της πίεσης
• Ψηφιακή οθόνη για εύκολη ανάγνωση των μετρήσεων ακόμα και 

σε σκοτεινό περιβάλλον
• Ειδικά σχεδιασμένη επικλινής οθόνη για άνετη ανάγνωση των 

μετρήσεων
• Μεγάλη και άνετη λαβή για εύκολη ρύθμιση του πρίσματος 

μέτρησης
• Εύρος μετρήσεων: 3 έως 75 mm/Hg
• Τροφοδοσία: 3 χ μπαταρίες τύπου ΑΑΑ
• Βάρος: 500 γρ.

ηΝΤ-7000 Auto Focus

ηΤ-5000 

Φορόπτερα οφθαλμολογικής εξέτασης

Κωδικός: 680500
• Πρωτοποριακή τεχνολογία και απαράμιλλης αισθητικής, λεπτός σχεδιασμός, καλύπτει και τις πιο απαιτητικές προσδοκίες
• Διπλός σταυροκύλινδρος για γρήγορες και άνετες εξετάσεις του αστιγματισμού
• Λειτουργία αυτόματου αποκλεισμού για να μην προσαρμόζει  ο οφθαλμός, όταν ο φακός εξέτασης περιστρέφεται ή όταν 

αλλάζει το τέστ εξέτασης
• Ειδικός φωτισμός LED και μεγάλη ποικιλία τεστ, για την κοντινή όραση
• Ρύθμιση μονόφθαλμης κορικής απόστασης
• Πρισματικές μετρήσεις ανά 0.1 Δ έως 20 Δ
• Αισθήτηρας ελέγχει εάν το μέτωπο του εξεταζόμενου είναι τοποθετημένο στην σωστή απόσταση Vertex. Σε περίπτωση 

λάθους θέσης ενημερώνεται αυτόματα ο χειριστής
• 18 τεστ οπτικής οξύτητας, 26 διορθωτικά τεστ και δυνατότητα αποθήκευσης 35 τεστ σχεδιασμένα από τον χειριστή
• Μεγάλη ποικιλία ειδικών τεστ όπως Von Graefe, Scrober, Maddox, Amsler, Isihara
• Δυνατότητα δημιουργίας 10 διαφορετικών προγραμμάτων εξέτασης
• Δυνατότητα προβολής εικόνων (π.χ. ανατομία του ματιού) για καλύτερη επεξήγηση προς τους ασθενείς
• Έγχρωμη περιστρεφόμενη οθόνη αφής TFT LCD 5.7’’ 
• Θερμικός εκτυπωτής
• Τοποθετείται σε όλες τις μονάδες οφθαλμολογικής εξέτασης
• Δυνάτοτητα σύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) με άλλα όργανα μέτρησης (φακόμετρο, προβολέας, 

διαθλασοκερατόμετρο) και Η/Υ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ισχύς σφαιρώματος: -29.00 έως +26.75D (ανά 0,12D, 0.25D, 0.5D, 1.0D, 2.0D, 3,0D, 4.0D)
Ισχύς κυλίνδρου: -8,75 έως +8.75D (ανά 0.25D, 0.5D, 1.0D, 2.0D, 3,0D)
Άξονας: 10 έως 1800 (ανά 10, 50, 150)
Κορική απόσταση: 48 έως 80 mm (ανά 0.5 mm, 1.00 mm) - Κοντινή κορική: 50 έως 74 mm
Ισχύς πρίσματος: 0 έως 20 Δ (ανά 0.1Δ, 0.2Δ, 0.5Δ, 1Δ, 2Δ)
Σταυροκύλινδρος: ±0,25D, ±0.50D, ±0.25D Διπλός  
Διαστάσεις Φοροπτέρου: 361 χ 108 χ 280 mm
Βάρος Φοροπτέρου: 4.74 Kg
Διαστάσεις πληκτρολόγιου: 216 χ 246 χ 225 mm
Βάρος πληκτρολόγιου: 1.90 Kg
Εκτυπωτής: Θερμικού τύπου 
Οθόνη: 6.5’’ TFT, LCD έγχρωμη

Κωδικός: 235652 
• Για θερμικό εκτυπωτή φοροπτέρου
• Πλάτος: 57 mm
• Συσκευασία: 2 τεμάχια

HDR-7000

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
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Κωδικός:  520000 
• Εύκολος χειρισμός με ακριβείς & «καθαρές» κλίμακες
• Μεγάλη ποικιλία βοηθητικών φακών (διχρωματικούς, Maddox, 

πολωτικοί κλπ)
• Συγχρονισμένη εξέταση σταυροκύλινδρου για ακριβή & άνετη 

οπτομετρία 
• Μονάδα περιστροφής πρίσματος για πιο ακριβή πόλωση μικρών 

πρισματικών διοπτριών
• Περιέχει τεστ με ράβδο για κοντινή όραση
• Επιστρωμένοι φακοί 
• Τοποθετείται σε όλες τις μονάδες οφθαλμολογικής εξέτασης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ισχύς σφαιρώματος (sPH):  -19.00D έως  +16.75D (ανά 
0.25D)
Ισχύς κυλίνδρου (cYL):  -6.00D έως +6.00D (ανα  
0.25D) επεκτεινόμενος έως +/-8.00D
Άξονας κυλίνδρου:  1 έως 180° (ανά 50)
Σταυροκύλινδρος:  ±0.25D
Πρισματική ισχύς:  0 έως 20Δ (ανά 1Δ)
Ρύθμιση κορικής:  48 έως 75mm (ανά 1mm)
Διαστάσεις:  345 x 350 x 155 mm
Βάρος:  4.5kg

Κωδικός: c08241
• Επιτοίχιος βραχίονας
• Βιδώνεται σε τοίχο ή γυψοσανίδα
• Περιλαμβάνει βάση για προβολέα 

ΒρΑχΙΟΝεΣ ΦΟρΟΠΤερΟυ

Φορόπτερα οφθαλμολογικής εξέτασης

Κωδικός: 515001
• Για μονάδα οφθαλμολογικής εξέτασης

vT-20

Οθόνες εξέτασης LCD

• LCD οθόνη προβολής οπτοτύπων
• Υψηλής ανάλυσης οθόνη με ευρεία γωνία προβολής για να προσφέρει την απόλυτη ευκρίνεια και να εκμηδενίζει τις 

παραμορφώσεις της εικόνας
• Η υψηλή φωτεινότητα εξασφαλίζει άνεση μέτρησης ακόμα και σε φωτεινό περιβάλλον
• Διαθέτει πάνω από 100 τεστ με τα οποία μπορείτε να εξέτασετε και τις πιο ιδιαίτερες παθήσεις, όπως ανισικορία, φορία, 

στραβισμό, αχρωματοψία 
• Aντιστροφή λευκού/μαύρου φόντου για καλύτερη ανάγνωση των τεστ από ασθενείς με καταρράκτη ή μετά από Lasik
• Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης σε 10 επίπεδα για ασθενείς με καταρράκτη
• 32 στάδια διχρωματικών τεστ για όλες τις συνθήκες εξέτασης. Τα διχρωματικά τεστ μπορούν να αντιστραφούν
• Αλλαγή μεταξύ οπτοτύπων ETDRS-1 και ETDRS-2, άμεσα με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου
• Απόσταση προβολής: 1.5 έως 8 μέτρα ρυθμιζόμενη ανά 25 cm
• Λειτουργία τυχαίας επιλογής οπτοτύπων για να αποφεύγεται η απομνημόνευση από τους εξεταζόμενους
• Δυνατότητα δημιουργίας 10 διαφορετικών προγραμμάτων εξέτασης με 50 τεστ το καθένα
• Δυνατότητα αποθήκευσης 18 διαφορετικών εικόνων σε κάρτα SD και προβολή τους όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση 

εξοικονόμησης ενέργειας
• Εύκολη αναβάθμιση του λογισμικού μέσω κάρτας SD
• Φόρτιση τηλεχειριστηρίου μέσω καλωδίου USB
• Συνοδεύεται με επιτραπέζια ή επιτοίχια βάση
• Κωδ. 670000P και κωδ. 6710000 με πολωτικά τεστ, συνοδεύονται με ένα ζευγάρι πολωτικά γυαλιά

vLC-2400

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ vLc-1900
Τύπος οθόνης: 19 inch (SXGA) TFT LCD έγχρωμη
Ανάλυση εικόνας: 1208 χ 1024 pixels
Φωτεινότητα: 80  320cd/Μ
Aπόσταση προβολής: 1,5 έως 8m ανά 0.25m
Μνήμη: SD card
Ισχύς: 40W
Διαστάσεις: 436 χ 362 χ 59,55 mm
Τροφοδοσία: 12V
Βάρος: 5.5kg    

Κωδικός: 670000
Κωδικός: 670000P Πολωτική

Κωδικός: 671000 Πολωτική

24" ιντσών19" ιντσών

vLC-1900

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ vLc-2400
Τύπος οθόνης: 24 inch (WUXGA) TFT LCD έγχρωμη
Ανάλυση εικόνας: 1920 χ 1080 pixels
Φωτεινότητα: Μax 300cd/m2
Aπόσταση προβολής: 1,5 έως 8m ανά 0.25m
Μνήμη: IDE type Flash Disk Module 4G
Ισχύς: 75W
Διαστάσεις: 621 χ 428 χ 76 mm
Τροφοδοσία: 12V
Βάρος: 12 kg        



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λάμπα: LED 4W
Διαστάσεις: 270 χ 182 χ 230 mm
Τροφοδοσία: 230V
Βάρος: 3.5 kg

Κωδικός: 665000
• Νέας τεχνολογίας με φωτισμό LED 
• Προσφέρει υψηλότερης διαύγειας και ευκρίνειας εικόνες, σε σχέση με τους συμβατικούς προβολείς
• Διαθέτει 41 διαφάνειες (Slides), διχρωματικά και πολωτικά φίλτρα
• Εναλλαγή διαφανειών με ταχύτητα  0.15 sec
• Απόσταση προβολής: 2.5 έως 8 μέτρα 
• Μεγέθυνση προβολής 30Χ στα 5 μέτρα
• Δυνατότητα δημιουργίας 2 διαφορετικών προγραμμάτων εξέτασης με 30 διαφάνειες το καθένα
• Αυτόματη απενεργοποίηση (10 λεπτά) για εξοικονόμηση ενέργειας
• Μοντέρνα σχεδίαση
• Τοποθετείται σε όλες τις μονάδες οφθαλμολογικής εξέτασης ή σε επιτοίχιο σταντ

CCp-3100 

Κωδικός: 660000
• Προσφέρει υψηλής ευκρίνειας εικόνες με ανάλυση 50 γραμμές/mm
• Διαθέτει 41 διαφάνειες (Slides), διχρωματικά και πολωτικά φίλτρα
• Εναλλαγή διαφανειών με ταχύτητα  0.15 sec
• Απόσταση προβολής: 2.9 έως 6.1 μέτρα 
• Μεγέθυνση προβολής 30Χ στα 5 μέτρα
• Δυνατότητα δημιουργίας 2 διαφορετικών προγραμμάτων εξέτασης με 30 διαφάνειες το καθένα
• Αυτόματη απενεργοποίηση (10 λεπτά) για εξοικονόμηση ενέργειας
• Τοποθετείται σε όλες τις μονάδες οφθαλμολογικής εξέτασης ή σε επιτοίχιο σταντ

Κωδικός: HcP-29
Λάμπα LED 

Κωδικός: 661000
Επιτοίχιο σταντ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κωδικός: ccP-29
Λάμπα αλογόνου 

Κωδικός: 661000 
Επιτοίχιο σταντ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λάμπα: Αλογόνου 6V 30W
Διαστάσεις: 367 χ 219 χ 273 mm
Τροφοδοσία: 230V
Βάρος: 6.7 kg

HCp-7000

pLExi
Κωδικός: 570010/5
• Oπτότυπο oπτικής οξύτητας με λατινικούς 

χαρακτήρες και “Ε” διαφόρων προσανατολισμών, 
σε plexiglass πάνελ

• Για να τοποθετείται εντοιχιζόμενο σε επιφάνεια 
από ξύλο ή γυψοσανίδα, μαζί με κρυφό φωτισμό

• Ιδανικό κατά την κατασκευή νέου καταστήματος
• Απόσταση εξέτασης: 5 μέτρα
• Διαστάσεις: 65 x 25 χ 1.5 cm

CLASSiC
Κωδικός: 570050
• Oπτότυπο oπτικής οξύτητας με αριθμούς, σε πίνακα 

από πεπιεσμένο χαρτί
• Απόσταση εξέτασης: 5 μέτρα
• Διαστάσεις: 90 x 25 cm

Κωδικός: 572000
• Νέας τεχνολογίας με φωτισμό LED 
• Οπίσθιος φωτισμός για ενισχυμένη και ομοιόμορφη προβολή
• Απομόνωση για κάθε τεστ μέσω τηλεχειριστηρίου
• Διαθέτει 3 τεστ: Οπτικής οξύτητας, αστιγματισμού και διχρωματικό
• Απόσταση προβολής: 5 μέτρα
• Μοντέρνος σχεδιασμός 
• Τοποθετείται στον τοίχο  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λάμπα: LED 3W
Διαστάσεις: 80 χ 28 χ 1.8 cm
Τροφοδοσία: 230V 
Βάρος: 4.0 kg

Κωδικός: 571000
• Οπτότυπο φωτειζόμενο κοντινής όρασης με φωτισμό LED
• Διαθέτει 1 τεστ σε κάθε πλευρά 
• 1. Οπτικής οξύτητας με λατινικούς χαρακτήρες
• 2.  “Ε” διαφόρων προσανατολισμών
• Κατασκευή πλαισίου από σκληρό καουτσούκ
• Απόσταση εξέτασης: 30 cm
• Τροφοδοσία: μπαταρία τύπου NOKIA 3100 - 800mah
• Συνοδεύεται με φορτιστή 
• Μοντέρνος σχεδιασμός   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λάμπα: LED 1,5W
Διαστάσεις: 21 χ 12 χ 1.5 cm
Τροφοδοσία: Μπαταρία τύπου NOKIA 800mah  
Βάρος: 600 γρ.

LED-7000

LED-3000

Προβολείς οφθαλμολογικής εξέτασης oπτότυπα
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τροφοδοσία: 2 Χ μπαταρίες 1.5V  τύπου AA
Διαστάσεις:  166 χ 63 χ 221 mm
Βάρος: 680 γρ. 

Κωδικός: 238700 
• Εργονομικός σχεδιασμός για γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις 
• Εύρος μέτρησης κορικής απόστασης
       Διόφθαλμη: 45 έως 82 mm (ανά 0.5 mm)
       Μονόφθαλμη: 22.5  έως 41 mm (ανά 0.5 mm) 
• Αυτόματη απενεργοποίηση ένα λεπτό μετά το τέλος της μέτρησης

Μετρήσεις μονόφθαλμης 
και διόφθαλμης κορικής

Μέτρηση Vertex

Ρύθμιση εστιακής απόστασης 
από 30 cm έως ∞

Βοήθημα για μύωπες εξεταστές 

Χειρισμός με «συρόμενα» 
πλήκτρα για μέγιστη 
ταχύτητα μέτρησης

Διακόπτης λειτουργίας

Ψηφιακή οθόνη αναλυτικής ανάγνωσης

Απομόνωση δεξιού ή 
αριστερού οφθαλμού

ΜΕΤΡΗΣΗ VERTEX: μέτρηση της απόστασης μεταξύ κερατοειδή και εσωτερικής επιφάνειας του φακού

Σταθερή γραμμή οθόνης

Κυλιόμενη γραμμή οθόνης 

Κερατοειδής 

Οπίσθια επιφάνεια φακού

 SMART

Ψηφιακά κορόμετρα
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Κωδικός: 238500
• Μοναδικός εργονομικός σχεδιασμός για εύκολες, γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις
• Ποιότητα κατασκευής Made in Japan 
• Εύρος μέτρησης κορικής απόστασης
       Διόφθαλμη: 46 έως 82 mm (ανά 0.5 mm)
       Μονόφθαλμη: 23  έως 41 mm (ανά 0.5 mm) 
• Αυτόματη απενεργοποίηση ένα λεπτό μετά το τέλος της μέτρησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τροφοδοσία: 4 Χ μπαταρίες 1.5V  τύπου AAΑ
Διαστάσεις:  155 x 52 x 220 mm
Βάρος:  650 γρ. 

Ψηφιακά κορόμετρα

pREMiuM

ΜΕΤΡΗΣΗ VERTEX: μέτρηση της απόστασης μεταξύ κερατοειδή και εσωτερικής επιφάνειας του φακού

Σταθερή γραμμή οθόνης

Κυλιόμενη γραμμή οθόνης 

Κερατοειδής

Οπίσθια επιφάνεια φακού

Μετρήσεις μονόφθαλμης 
και διόφθαλμης κορικής

Μέτρηση Vertex

Ρύθμιση εστιακής απόστασης 
από 30 cm έως ∞

Βοήθημα για μύωπες εξεταστές 

Ψηφιακή οθόνη αναλυτικής ανάγνωσης

Χειρισμός με «συρόμενα» 
πλήκτρα για μέγιστη 
ταχύτητα μέτρησης

Διακόπτης λειτουργίας

Απομόνωση δεξιού ή 
αριστερού οφθαλμού

Κωδικός: 238400/ Ασημί
Κωδικός: 238450/ Μπλε
• Κομψός και πρακτικός σχεδιασμός
• Εύρος μέτρησης κορικής απόστασης
       Διόφθαλμη: 44 έως 83 mm (ανά 0.5 mm)
       Μονόφθαλμη: 22  έως 41.5 mm (ανά 0.5 mm) 
• Πλήκτρο αποθήκευσης τελευταίας μέτρησης
• Αυτόματη απενεργοποίηση ένα λεπτό μετά το τέλος της μέτρησης
• Οικονομική & αξιόπιστη λύση
• Διατίθενται σε δύο χρωματισμούς: ασημί & μπλε 

Ψηφιακά κορόμετρα

ECoNoMy

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τροφοδοσία: 4 Χ μπαταρίες 1.5V  τύπου AA
Διαστάσεις:  165 χ 50 χ 250 mm
Βάρος: 697 γρ. 

Μετρήσεις μονόφθαλμης 
και διόφθαλμης κορικής

Ψηφιακή οθόνη αναλυτικής ανάγνωσης

Ρύθμιση εστιακής απόστασης 
από 30 cm έως ∞

Ψηφιακή ένδειξη απόστασης 
μέτρησης

Διακόπτης λειτουργίας

Χειρισμός με πλήκτρα. 
Μέτρηση ανά 0.5 mm

Απομόνωση δεξιού ή 
αριστερού οφθαλμού

Πλήκτρο αποθήκευσης τελευταίας 
μέτρησης



Κωδικός: 238200
• Κομψός και πρακτικός σχεδιασμός 
• Χειρισμός με πλήκτρα 
• Ψηφιακή οθόνη αναλυτικής ανάγνωσης
• Απομόνωση δεξιού ή αριστερού οφθαλμού
• Ρύθμιση εστιακής απόστασης 30 cm έως ∞
• Εύρος μέτρησης κορικής απόστασης
       Διόφθαλμη: 46 έως 83 mm (ανά 0.5 mm)
       Μονόφθαλμη: 23  έως 41.5 mm (ανά 0.5 mm) 
• Πλήκτρο αποθήκευσης τελευταίας μέτρησης
• Ψηφιακή ένδειξη για την κατάσταση της μπαταρίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τροφοδοσία: 1 Χ μπαταρίa 19V  τύπου PP3
Διαστάσεις:  162 x 50 x 247 mm
Βάρος: 570 γρ. 

Κωδικός: 238600
• Τοποθετείται και ευθυγραμμίζεται στην μύτη 

του πελάτη
• Χειρισμός με «συρόμενα» πλήκτρα, οι βελόνες 

ευθυγραμμίζονται με το κέντρο της κόρης
• Ψηφιακή οθόνη συνολικής μέτρησης
• Μεμονωμένη ένδειξη δεξιού ή αριστερού 

οφθαλμού
• Εύρος μέτρησης κορικής απόστασης
       Διόφθαλμη: 45 έως 80 mm (ανά 0.5 mm)
       Μονόφθαλμη: 22.5  έως 40 mm (ανά 0.5 mm) 
• Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

DiGiTAL

MiNi

Κωδικός: 237500
• Χάρακας - κορόμετρο 
• Πλαστική κατασκευή με συρόμενα πλήκτρα
• Εύκολες και ακριβείς μετρήσεις της κορικής 

απόστασης και δυνατότητα μέτρησης του ύψους 
για πολυεστιακή κατασκευή

ExCLuSivE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τροφοδοσία: 1 Χ μπαταρία 12V  τύπου 23A
Διαστάσεις: 173 χ 90 χ 30 mm
Βάρος: 150 γρ.  

Ψηφιακά κορόμετρα
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Κασετίνες δοκιμαστικών φακών

METAL TLS

Κωδικός: 436100
• Κρυστάλλινοι φακοί σε μεταλλικό δαχτυλίδι 
• Περιέχει 260 τεμάχια δοκιμαστικών φακών σε 

μεταλλική βαλίτσα
• Σφαιρικοί: +/- 0.25 έως +/- 20.00
• Κυλινδρικοί: +/- 0.25 έως +/- 6.00
• Πρίσματα: 1 έως 10 
• 10 βοηθητικοί φακοί 
• Περιέχει σταυροκύλινδρο +/- 0.25
• Eύκολη μεταφορά

Διαστάσεις: 54 x 35 x 10 cm

pLASTiC TLS

Κωδικός: 436700
• Οργανικοί φακοί σε πολυκαρβονικό δαχτυλίδι 
• Περιέχει 260 τεμάχια δοκιμαστικών φακών σε  

μεταλλική βαλίτσα
• Σφαιρικοί: +/- 0.25 έως +/- 20.00
• Κυλινδρικοί: +/- 0.25 έως +/- 6.00
• Πρίσματα: 1 έως 10 
• 10 βοηθητικοί φακοί 
• Περιέχει σταυροκύλινδρο +/- 0.25
• Eύκολη μεταφορά

Διαστάσεις: 54 x 35 x 10 cm

• Φακοί υψηλής ποιότητας κατασκευασμένοι σύμφωνα 
με ISO 9801ED και οδηγία 93/42/EEC για ιατρικές 
συσκευές, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Προσφέρουν διαύγεια και άνεση για μια σωστή εξέταση
• Δείκτης διάθλασης 1.523
• Όλοι οι φακοί διατίθενται και ως ανταλλακτικά 

Κασετίνες δοκιμαστικών φακών

Κωδικός: 436400
• Οργανικοί φακοί σε πολυκαρβονικό δαχτυλίδι 
• Περιέχει 148 τεμάχια δοκιμαστικών φακών σε 

βαλίτσα αλουμίνιου μαύρου χρώματος
• Σφαιρικοί: +/- 0.25 έως +/- 12.00
• Κυλινδρικοί: +/- 0.25 έως +/- 3.00
• Πρίσματα: 1 έως 5 
• 7 βοηθητικοί φακοί
• Eύκολη μεταφορά

51-A

Διαστάσεις: 54 χ28 x 8 cm

Κωδικός: 436900
• Οργανικοί φακοί σε πολυκαρβονικό δαχτυλίδι 
• Περιέχει 96 τεμάχια δοκιμαστικών φακών σε 

πλαστική βαλίτσα μαύρου χρώματος
• Σφαιρικοί: +/- 0.25 έως +/- 10.00
• Κυλινδρικοί: +/- 0.25 έως +/- 2.00
• Πρίσματα: 1 έως 4 
• 4 βοηθητικοί φακοί
• Κατασκευή φακών από οργανικό υλικό
• Πρακτική λύση για μικρούς χώρους 
• Εύκολη μεταφορά

51-D

Κωδικός: 436500
• Οργανικοί φακοί σε πολυκαρβονικό δαχτυλίδι 
• Περιέχει 148 τεμάχια δοκιμαστικών φακών σε 

ξύλινη κασετίνα
• Σφαιρικοί: +/- 0.25 έως +/- 12.00
• Κυλινδρικοί: +/- 0.25 έως +/- 3.00
• Πρίσματα: 1 έως 5 
• 7 βοηθητικοί φακοί

Διαστάσεις: 54 x 29 x 8 cm

Διαστάσεις: 37 x 27 x 8 cm

51-AM
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51-Bw
Κωδικός: 436000
• Οργανικοί φακοί σε πολυκαρβονικό δαχτυλίδι
• Περιέχει 236 τεμάχια δοκιμαστικών φακών
• Σφαιρικοί: +/- 0.12 έως +/-20.00
• Κυλινδρικοί: +/- 0.12 έως +/-6.00
• Πρίσματα: 1 έως 10 
• 10 βοηθητικοί φακοί
• Κασετίνα με κάλυμμα plexiglass και 4 συρτάρια 

αποθήκευσης
• Διαθέσιμοι χρωματισμοί: οξιά, γκρι, λευκό
• Κομψή σχεδίαση για το χώρο του καταστήματος

51-Bp

Κωδικός: 436200
• Οργανικοί φακοί σε πολυκαρβονικό δαχτυλίδι
• Περιέχει 236 τεμάχια δοκιμαστικών φακών σε 

κασετίνα με κάθετη συρόμενη πόρτα 
• Σφαιρικοί: +/- 0.12 έως +/- 20.00
• Κυλινδρικοί: +/- 0.12 έως +/- 6.00
• Πρίσματα: 1 έως 10 
• 10 βοηθητικοί φακοί
• Διαθέσιμοι χρωματισμοί: οξιά, γκρι, λευκό
• Τοποθετείται στο τοίχο ή επιτραπέζια 

Διαστάσεις: 48,5 x 21 x 54 cm

Διαστάσεις: 90(Υ) x 42(Β) x 56(Π) cm

Κωδικός: 436300
• Οργανικοί φακοί σε πολυκαρβονικό δαχτυλίδι
• Περιέχει 236 τεμάχια δοκιμαστικών φακών σε 

κασετίνα με κάθετη συρόμενη πόρτα 
• Σφαιρικοί: +/- 0.12 έως +/- 20.00
• Κυλινδρικοί: +/- 0.12 έως +/- 6.00
• Πρίσματα: 1 έως 10
• 10 βοηθητικοί φακοί
• Διαθέσιμοι χρωματισμοί: οξιά, γκρι, λευκό
• Τοποθετείται επιτραπέζια 

51-BB

Διαστάσεις: 26 x 42 x 56 cm

Κασετίνες δοκιμαστικών φακών Δοκιμαστικοί σκελετοί

uNivERSAL 1000

Κωδικός: 442000
• 5 θέσεων (τρεις μπροστά και δύο πίσω)
• Ποιότητα κατασκευής Made in Japan 
• Υποδοχές για φακούς 38 mm
• Ρύθμιση κορικής απόστασης 48 – 80 mm
• Ρύθμιση άξονα αστιγματισμού ανά 50
• Ρυθμιζόμενη μύτη σε κλίση και σε ύψος έως 15 mm 
• Ρυθμιζόμενοι βραχίονες σε μήκος (98 έως 135 mm) και κλίση 

(+60 έως -150) 
• Ρύθμιση απόστασης vertex
• Ελαφριά και αντιαλλεργική κατασκευή από αλουμίνιο 

TRiAL

Κωδικός: 443000
• Δοκιμαστικά clip που προσαρμόζονται σχεδόν σε όλους 

τους σκελετούς οράσεως
• Ιδανικά για τον έλεγχο της κοντινής όρασης
• Επενδεδυμένα με μαλακό καουτσούκ για να μην προκαλούν 

γρατζουνιές
• 3 θέσεων για φακούς 38 mm

TRiAL CLip

Βάρος: 58 γρ.

uNivERSAL 500

Βάρος: 72 γρ.

Βάρος: 61 γρ.

Βάρος: 9 γρ./ clip

Κωδικός: 442300
• 4 θέσεων (τρεις μπροστά και μία πίσω)
• Υποδοχές για φακούς 38 mm
• Ρύθμιση κορικής απόστασης 48 – 80 mm
• Ρύθμιση άξονα αστιγματισμού ανά 50
• Ρυθμιζόμενη μύτη σε κλίση και σε ύψος έως 13 mm 
• Ρυθμιζόμενοι βραχίονες σε μήκος (98 έως 135 mm) 

και κλίση (+60 έως -200) 
• Ρύθμιση απόστασης vertex

Κωδικός: 442700
• 5 θέσεων (τρεις μπροστά και δύο πίσω)
• Υποδοχές για φακούς 38 mm
• Ρύθμιση κορικής απόστασης 50 – 80 mm
• Ρύθμιση άξονα αστιγματισμού ανά 50 
• Ρυθμιζόμενη μύτη σε κλίση και σε ύψος έως 15 mm 
• Ρυθμιζόμενοι βραχίονες σε μήκος (98 έως 135 mm) και κλίση 

(+60 έως -150) 
• Ρύθμιση απόστασης vertex
• Μύτη και ακροβραχιόνια από μαλακό αντιαλλεργικό καουτσούκ
• Η συσκευασία περιλαμβάνει δύο μύτες μεγέθους μικρό και μεσαίο

Όλα τα μέρη των σκελετών διατίθενται σε ανταλλακτικά 



96 97

Σταυροκύλινδροι & τεστ σφαιρώματος   

Κωδικός: 4370..
• Μεταλλική κατασκευή
• Διάμετρος φακού: Ø 35 mm
• Βάρος: 25 γρ.

Κωδικός: 4367..
• Πλαστική ελαφριά κατασκευή
• Διάμετρος φακού: Ø 25 mm
• Βάρος: 12 γρ.

ΤεΣΤ ΣΦΑΙρωΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 4372.. - Μονόφθαλμο        
• Μεταλλική κατασκευή
• Διάμετρος φακού: Ø 35 mm
• Βάρος: 25 γρ.

Κωδικός: 436800
• Διοπτρία: +/- 0.25
• Πλαστική ελαφριά κατασκευή
• Διάμετρος φακού: Ø 25 mm
• Βάρος: 12 γρ.

Κωδικός: 437400 - Δυόφθαλμο  
• Διοπτρία: +/- 0.25  
• Ρύθμιση κορικής απόστασης: 46 έως 82 mm 
• Μεταλλική κατασκευή
• Διάμετρος φακού: Ø 35 mm
• Βάρος: 72 γρ.

Διοπτρία

+/- 0.25

+/- 0.50

Κωδικός

437025

437050

Διοπτρία

+/- 0.25

+/- 0.50

Κωδικός

436720

436740

Διοπτρία

+/- 0.25

+/- 0.50

Κωδικός

437200

437210
+/- 0.25 & +/-0.50 437220

ΣΤΑυρΟΚυΛΙΝΔρΟΙ

Βοηθητικά τεστ οφθαλμολογικής εξέτασης

Κωδικός: c08304
• 2 ράβδοι σκιασκοπίας, σε αλουμινένια 

προστατευτική θήκη
• Κόκκινη ράβδος από -1.0D έως -10.00D με 

πρόσθετο κυλιόμενο φακό -0.5D και -10.00D
• Πράσινη ράβδος από +1.0D έως +10.00D με 

πρόσθετο κυλιόμενο φακό +0.5D και +10.00D

Κωδικός: 447610
Bιβλίο με 14 τεστ αχρωματοψίας, Ishihara
Μέγεθος: Α5

Κωδικός: 447620
Bιβλίο με 10 τεστ για παιδιά, Matsubara
Μέγεθος: Α5

Κωδικός: c08340  
• Δυόφθαλμο διχρωματικό και πολωτικό τεστ, σε κασέτινα 
• Ρύθμιση κορικής απόστασης: 46 έως 82 mm 
• Μεταλλική κατασκευή
• Διάμετρος φακού: Ø 35 mm
• Βάρος: 72 γρ.

Κωδικός: c08300
• 2 μπάρες με πρίσματα του Berens, σε αλουμινένια 

προστατευτική θήκη
• Μπάρα με οριζόντια πρίσματα Δ: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 
• Μπάρα με κάθετα πρίσματα Δ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 25
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Κωδικός:  443990
Μικρό μέγεθος – κατάλληλο για παιδιά

Διαστάσεις: 35 χ 30 mm

Κωδικός:  443995
Μεγάλο μέγεθος – κατάλληλο για ενήλικες

Διαστάσεις: 55 χ 47 mm

Κωδικός:  c08315
• Κατασκευή απο αντιαλλεργικό βινύλιο
• Επιτρέπει την κίνηση του βλεφάρου
• Ρυθμιζόμενο ελαστικό κορδόνι
• Καθαρίζεται με οινόπνευμα
• Μέγεθος: 76,5 χ 52,5 mm

Κωδικός: c08071
• Latex free
• Μέγεθος: 67 χ 50 mm
• Συσκευασία: 20 τεμάχια, διάφορα σχέδια

ΑυΤΟΚΟΛΛηΤεΣ ΓΑζεΣ Με ΣχεΔΙΑ

ΚΑΛυΠΤρΟ ΜΑΤΙΟυ

Βεντούζες & γάζες αποκλεισμού  

• Κατασκευή από εύκαμπτο, μαλακό, μη τοξικό υλικό
• Δεν ερεθίζει το δέρμα & διαθέτει οπές για τον αερισμό του ματιού 
• Εύκολη εφαρμογή με βεντούζα

• Βεβαιωθείτε οτι το δέρμα γύρω απο το μάτι είναι καθαρό και στεγνό, και ότι το πρόσωπο είναι 
χαλαρό πριν εφαρμόσετε το αυτοκόλλητο

• Η μικρή γωνία εφαρμόζεται προς την πλευρά της μύτης
• Πιέστε με τα δάχτυλα σας όλη την γύρω επιφάνεια για να βεβαιωθείτε οτι έχει κολληθεί στο δέρμα
• Συμβουλεύουμε να αλλάζετε το αυτοκόλλητο κάθε μέρα ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού

ΒεΝΤΟυζεΣ ΑΠΟΚΛεΙΣΜΟυ

Κωδικός: 0659....
• Με σχέδια για παιδιά
• Για ολικό αποκλεισμό της όρασης σε περίπτωση στραβισμού

Αυτοκόλλητες μεμβράνες αποκλεισμού  

Κωδικός: 0659....
• Για ολικό, μερικό ή σταδιακό αποκλεισμό της όρασης σύμφωνα με την πάθηση του ασθενή (αμβλυωπία, διπλωπία κλπ) 
• Σύμφωνα με τις αρχές μείωσης της όρασης των Bangerter και Lang
• Εφαρμόζεται πολύ εύκολα στην εσωτερική επιφάνεια του φακού, μόνο με τη χρήση νερού  

Μείωση 
Όρασης

Ολική

Ελαφριά

Κωδικός

065900

065909

0.3

0.4

Κωδικός

065903

065904

065907

065901

065902

065906

065908

065910

0.6

0.8

1.0

<0.1

 0.1

0.2

Σχέδιο

Πασχαλίτσα

Ποδήλατο

Κωδικός

065920

065922

065924

065925

Κλόουν

Πεταλούδα

• Βγάλτε την μεμβράνη από το συνοδευτικό χαρτονάκι
• Η γυαλιστερή επιφάνεια της μεμβράνης τοποθετείται στην εσωτερική επιφάνεια του φακού
• Κόψτε την μεμβράνη 1 mm μικρότερη στο σχήμα του φακού
• Καθαρίστε τον φακό καλά
• Υγραίνετε την γυαλιστερή επιφάνεια της μεβράνης με ζεστό νερό και εφαρμόστε την στον φακό 
• Πιέστε με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τις φουσκάλες
• Αφήστε να στεγνώσει για μία ώρα 

Διαστάσεις: 60 χ 60 mm

Διαστάσεις: 60 χ 60 mm

Μείωση 
Όρασης
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Εύκολη τοποθέτηση 
μεμβράνων πρίσματος ∆

Τοποθετήστε το 
στην σωστή βάση

Εργαλεία:

Μεμβράνη πρίσματος 
Κωδ. 0639....

Ψαλίδι
Κωδ. 160700

Μαρκαδόρος μη ανεξίτηλος ή μολύβι

2-3 λεπτά

• tip: Καθαρίζετε τις μεμβράνες πρίσματος μόνο με νερό. Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο 
καθαριστικό η μεμβράνη θα θολώσει και θα χάσει την διαύγεια της

• Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης ένας χρόνος - Ελέγχετε την ημερομηνία λήξης στην συσκευασία
• Μην χρησιμοποιείτε ανεξίτηλους μαρκαδόρους

i

i

Βγάλτε την μεμβράνη από την 
συσκευασία

Βάση ρινικά - κροταφικά
Οι ραβδώσεις είναι κάθετες στην 
επιφάνεια του φακού

Αναγνωρίστε την βάσηΒγάλτε

1 2A

Τοποθετήστε την μεμβράνη με την 
λεία επιφάνεια, στην εσωτερική 
επιφάνεια του φακού

Τοποθετήστε

3

Σχεδιάστε το σχήμα του φακού με 
έναν μη ανεξίτηλο μαρκαδόρο ή με 
μολύβι

Σχεδιάστε

4

Κόψτε την μεβράνη σύμφωνα με το 
σχέδιο

Κόψτε

5

Υγράνετε την εσωτερική επιφάνεια 
του φακού με λίγες σταγόνες νερού

Υγράνετε

6

Τοποθετήστε την μεβράνη στην 
εσωτερική επιφάνεια του φακού

Τοποθετήστε

7

Πιέστε για να αποφύγετε τις 
φουσκάλες και αφήστε περίπου 1 
ώρα για να στεγνώσει

Λειάνετε

8

Βάση επάνω - κάτω
Οι ραβδώσεις είναι οριζόντιες στην 
επιφάνεια του φακού

i

i

Αναγνωρίστε την βάση

2B

Tips & Tricks Να πως δουλεύει
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ΣΦΑΙρΙΚA ΠρΟΣΘεΤΑ

ΠρΙΣΜΑΤΑ

Κωδικός: 0639....
• Υψηλής ποιότητας πρόσθετο πρίσμα για θεραπευτική 

αγωγή (στραβισμός, φορίες, κ.λ.π.)
• Διάφανο υλικό, μεγάλης ελαστικότητας & αυτοκόλλητο 

μεγάλης αντοχής
• Προσφέρει τέλεια οπτική ποιότητα
• Σύμφωνα με τις αρχές FRESNEL
• Εφαρμόζεται πολύ εύκολα στην εσωτερική επιφάνεια 

του φακού, μόνο με τη χρήση νερού
• Ποιότητα 3Μ

Διάμετρος: 66 mm

Κωδικός: 0646....
• Τοποθετείται στους υπάρχοντες φακούς του σκελετού
• Ιδανικό σε προσωρινές αλλαγές της συνταγής ή για θεραπείες
• Διάφανο υλικό, μεγάλης ελαστικότητας & αυτοκόλλητο μεγάλης αντοχής
• Προσφέρει τέλεια οπτική ποιότητα
• Κεντρικό πάχος: 0.8 mm
• Εφαρμόζεται πολύ εύκολα στην εσωτερική επιφάνεια του φακού, μόνο με τη χρήση νερού
• Ποιότητα 3Μ

Διάμετρος: 66 mm

Αυτοκόλλητες μεμβράνες

Πρίσμα Δ (cm/m)

1

2

Κωδικός

063901

063902

063903

063904

063905

3

4

5

0639066

7

8

063907

063908

063909

063910

063912

9

10

12

06391515

20

25

063920

063925

063930

063935

063940

30

35

40

Διοπτρία

+1.00

+1.50

Κωδικός

064610

064615

064620

064625

064630

+2.00

+2.50

+3.00

064635+3.50

Κωδικός:  0638...
•  
• Διάφανο υλικό, μεγάλης ελαστικότητας
• Αυτοκόλλητο μεγάλης αντοχής που επαναχρησιμοποιείται
• Προσφέρει τέλεια οπτική ποιότητα
• Εφαρμόζεται πολύ εύκολα στην εσωτερική επιφάνεια του φακού, μόνο με τη χρήση νερού

Διαστάσεις: 31 χ 17 mm

Κωδικός: 439713
• Για διάβασμα σε οριζόντια θέση 

σε περίπτωση ορθοπεδικού 
προβλήματος

• Συνοδεύεται με μαλακή θήκη
• Βάρος: 90 γρ.

Κωδικός: 029500
• Για συγκράτηση του βλεφάρου σε 

περίπτωση βλεφαρόπτωσης
• Βιδώνεται ή ενσωματώνεται με 

ασημοκόλληση σε μεταλλικό σκελετό

Διπλοεστιακές αυτοκόλλητες μεμβράνες 

Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών 

Σκελετοί οράσεως 

Σκελετοί ηλίου

Μάσκες αθλητισμού
ή προστασίας

Μάσκες κατάδυσης

Διοπτρία

+1.25

+1.50

Κωδικός

063812

063815

063817

063820

063825

+1.75

+2.00

+2.50

063830+3.00



Κωδικός: 725000
• Για μαλακούς και σκληρούς Φ.Ε.
• Σφραγίζουν ερμητικά
• Συσκευασία: 12 τεμάχια, διάφορα χρώματα

Κωδικός: 725600
• Με τεχνολογία Microban για συνεχόμενη 

προστασία κατά την ανάπτυξη μικροβίων
• Για μαλακούς και σκληρούς Φ.Ε.
• Σφραγίζουν ερμητικά
• Συσκευασία: 12 τεμάχια, διάφορα χρώματα

Microban technology κατά των μικροβίων

Κωδικός: 725100
• Βαρελάκια με δύο θήκες για 

μαλακούς Φ.Ε.
• Σφραγίζουν ερμητικά
• Συσκευασία: 6 τεμάχια, διάφορα 

χρώματα

Κωδικός: 725200
• Για σκληρούς Φ.Ε.
• Σφραγίζουν ερμητικά
• Συσκευασία: 6 τεμάχια, διάφορα χρώματα

Κωδικός: 725400
• Μικρό μέγεθος
• Άκρες επενδυμένες με σιλικόνη 
• Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Κωδικός: 725410
• Μεγάλο μέγεθος
• Άκρες επενδυμένες με σιλικόνη 
• Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Κωδικός: 4087425
• Για σκληρούς Φ.Ε.
• Αντιαλλεργική σιλικόνη 
• Συσκευασία:
      1 τεμάχιο σε θήκη

Κωδικός: 4087427
• Για μαλακούς Φ.Ε.
• Αντιαλλεργική σιλικόνη 
• Συσκευασία:
      1 τεμάχιο σε θήκη

⇤⇥ 55 mm ⇤⇥ 125 mm

Θήκες φακών επαφής
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Κωδικός: c08781
• Ποσοτικός έλεγχος 

δακρύων Schirmer
• Συσκευασία: 100 

τεμάχια

Κωδικός: 726000
Πένσα ασφάλισης φιαλιδίων Φ.Ε.

Κωδικός: 726100
• Καπάκια αλουμινίου
• Συσκευασία: 100 τεμάχια, 

διάφορα χρώματα 

Κωδικός: 726200
• Καπάκια σιλικόνης
• Συσκευασία: 24 τεμάχια 

Κωδικός: 726300
• Γυάλινα φιαλίδια αποθήκευσης Φ.Ε.
• Συσκευασία: 24 τεμάχια 

Κωδικός: 720500
• Θήκες “Funny Animals”
• 6 μοντέρνα σχέδια που απεικονίζουν 

τρισδιάστατες μορφές ζώων  
• Για μαλακούς και σκληρούς Φ.Ε.
• Σφραγίζουν ερμητικά
• Συσκευασία: Σταντ προβολής με 12 

τεμάχια (2 τεμάχια σε κάθε σχέδιο) -   
διαστάσεις σταντ: 211 χ 147 χ 30 mm

Κωδικός: 400000
• Θήκες ταξιδίου με καθρεφτάκι
• 12 διαφορετικά σχέδια
• Για μαλακούς και σκληρούς Φ.Ε.
• Σφραγίζουν ερμητικά
• Συσκευασία: Σταντ προβολής με 12 τεμάχια 

(διαστάσεις σταντ: 207 χ 156 χ 26 mm)

Κωδικός: 720550
• Ακρυλικό σταντ μαζί με 24 

τεμάχια (4 τεμάχια σε κάθε σχέδιο) 
θήκες “Funny Animals”

• Διαστάσεις σταντ:
       150 χ 300 χ 64 mm 

Θήκες “Funny Animals” μεμονωμένες 
Συσκευασία 8 τεμάχια ανά χρώμα/σχέδιο
• Κωδικός: 720501 Βατραχάκι/πράσινο
• Κωδικός: 720502 Γουρουνάκι/ροζ
• Κωδικός: 720501 Ιπποπόταμος/γκρι
• Κωδικός: 720501 Αρκουδάκι/μπλε
• Κωδικός: 720501 Ψαράκι/μωβ
• Κωδικός: 720501 Ελεφαντάκι/κίτρινο

Θήκες φακών επαφής

L-81
Κωδικός: 297700       
• Υψηλής ποιότητας μηχάνημα για βιολογικό καθαρισμό
       όλων των τύπων φακών επαφής
• Δυνατότητα ανάδευσης έως 5lt
• Ρυθμιζόμενη ταχύτητα μαγνητικής ανάδευσης
       από 50 – 1.250 στροφές/ λεπτό
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 50 ° έως 325 °C
       (δεν απαιτείται η χρήση θερμομέτρου)
• Επιφάνεια με ειδική επίστρωση για την υψηλή 
       μετάδοση της θερμοκρασίας
• Έτοιμο προς χρήση
• Περιλαμβάνονται γυάλινο δοχείο και μαγνητικός αναδευτήρας 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ταχύτητα ανάδευσης: 50 – 1250 στροφές/λεπτό
Θερμοκρασία: 50 ° - 325 °C
Διάμετρος επιφάνειας: 145 mm
Δυνατότητα ανάδευσης: έως 5lt
Ισχύς: 600 Watt
Τροφοδοσία: 220V
Διαστάσεις: 172 x 286 x 125 mm
Βάρος: 2.8 kg

Κωδικός: c05465
• Γυάλινο δοχείο 600 ml 
• Διάμετρος βάσης: 9 cm 

Κωδικός: c08641
Μαγνητικός αναδευτήρας

Κωδικός: c08645 
(2 φιάλες 200 ml + 10 ταμπλέτες)
Ιδανικό για τον καθαρισμό μαλακών φακών επαφής
Απομακρύνει τα υπολείμματα πρωτεΐνης, λίπους από τους φακούς επαφής
Επαγγελματικός καθαρισμός σύμφωνα με τις παρακάτω 3 ταυτόχρονες ενέργειες
α) ενέργεια ενζύμου
β) ενέργεια οξείδωσης κατά των υπολειμμάτων
γ) απορρυπαντική δράση
Δυο φάσεις καθαρισμού: 
Καθαρισμός
Φιάλη Νο 1 (κόκκινο) & ταμπλέτα
Θερμοκρασία: 70 °C
Χρόνος: 45 λεπτά
Εξουδετέρωση - ουδετεροποίηση
Φιάλη Νο 2 (μπλε)
Θερμοκρασία: κρύο
Χρόνος: 30 λεπτά
Συνολικός χρόνος βιολογικού καθαρισμού: 75 λεπτά 

Πλυντήριο βιολογικού καθαρισμού

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κωδικός: 297800
• Λιπροφίνη βιολογικού 

καθαρισμού
• Συσκευασία: 10 δόσεις χ 2 γρ,


