Nejlepší lupa jakou jsme
kdy vytvořili.

Zvenku omyvatelná,
uvnitř utěsněná.

XTRA – lehké

XTRA – hygienické

Váha byla snížená na minimum pro jejich maximální komfort. Na základě pečlivého výběru
materiálů a odvážné konstrukci, váží jeden pár
lup VISIONX pouze 22 gramů.

Vždy čisté a hygienické při každém
nasazení. Vodotěsný systém lepených lup
umožňuje čištění VISIONX pod tekoucí
vodou. To znamená, že odolné nečistoty,
jako jsou krev, mastnota nebo make-up,
lze před dezinfekcí jednoduše omýt.

XTRA – brilantní
Plastický (trojrozměrný) a barevně věrný
obraz v nebývalém lesku – to umožňuje zcela
přepočítaný optický systém v kombinaci se
speciálně vyrobenými skleněnými čočkami.

Evoluce je
Lze zmenšit velikost při zachování zorného
pole? Je možné zvýšit optickou kvalitu a zároveň snížit hmotnost? Je nějaký způsob, jak si
čištění a hygienu usnadnit?
Tyto a mnoho dalších otázek jsme si museli

v detailech
položit, abychom tak již dobrý systém ještě vylepšili. S více než 30 lety zkušeností
s neustálým nutkáním vytvořit dokonalý
obraz jsme si dali za úkol.
Naše odpověď na všechny otázky:
VISIONX

XTRA – odolné
Navrženy pro každodenní použití. Výsledkem kombinace vysoce kvalitní skleněné
optiky a odolného hliníkového pouzdra je
extrémně odolný lupový systém.

Malá lupa.
Velké zorné pole.
XTRA – široký záběr

VISIONX

konvenční lupa

Vychutnejte si pocit neomezenosti. Se zorným
polem cca 100 mm ukazuje VISIONX svou
skutečnou velikost. V kombinaci s téměř bez
okrajovým obrazem, je výsledkem jedinečný
zážitek ze sledování, ve srovnání s běžnými
systémy.

XTRA – přizpůsoben na míru
VISIONX je zcela přizpůsoben Vám. Pracovní vzdálenost, mezi pupilární vzdáleností a zrakovou ostrostí jsou zohledněny
podle vašich individuálních potřeb a tak je
vyrobena lupa vám na míru. Pokud se něco
změní, uděláme to také.

XTRA – jasný pohled
Realita v celém zorném poli. Nestačí generovat
stálou ostrost od středu směrem ven. Je také
nutné vyvarovat se nepříjemného zkreslení
jakéhokoli druhu. Rozostření a zkreslení hran,
dvě cizí slova pro náš VISIONX.

XTRA – ergonomický

XTRA – dobře promyšlené
Skládá se z pěti přesných dílů a vyrábí
se ručně. To je v několika slovech vývoj
VISIONX. Není to tak jednoduché. Mysleli

Více individuality
pro méně zdravotních
problémů.

jsme na každý detail a promysleli každý detail. Námaha stála za to. Vznikla zcela nová
lupa - Made in Germany

Bolesti v oblasti krku a zad kvůli nevhodnému držení těla? Tento problém jsme vyřešili. Detaily lup určují ergonomickou pracovní
polohu, základ pro pohodlnou a koncentrovanou práci po dlouhou dobu.
Je třeba vzít v úvahu sklon hlavy,
pracovní vzdálenost a úhel sklonu.
Na rozdíl od neupravených lup s
pevnými pracovními vzdálenostmi a
bez korekce ametropie, jsou všechna
tato důležitá data zohledněna při
výrobě vaší lupy VISIONX. Zejména osobní ametropie na pracovní
vzdálenost zde hraje rozhodující
roli pro bezproblémovou
práci. Bez této úpravy

by skutečná pracovní vzdálenost neodpovídala hodnotě určené jako optimální.
Výsledkem jsou bolesti a problémy v oblasti
krku a zad, vyvolané silným záklonem hlavy.
Kromě individuální výroby nabízí tenký
design VISIONX možnost realizace vyšších
úhlů. Tímto způsobem lze dále snížit záklon
hlavy. Ať už ve stoje nebo vsedě, VISIONX
umožňuje ještě ergonomičtější a uvolněnější práci bez ohledu na pracovní vzdálenost
a typ ametropie.

CURVEDFRAME
Barevné zvýraznění v každodenní práci

Spojuje výhody obou světů. Silné zakřivení zajišťuje
dokonalou ochranu oka. V kombinaci s moderním
tvarem a řadou barev se stává všestranným pomocníkem – dioptrická kompenzace součástí čočky.

vzorník barev

TITANFRAME
Elegantní a solidní, prostě klasika

Nadčasový design vyrobený z titanu. Ve spojení
s elegantními barvami je pevnou klasikou mezi
rámy. Je možná i dioptrická kompenzace v brýlové
čočce.

vzorník barev

SPORTFRAME

Přehled modelů

Praktické, komfortní a nejlepší ochrana

Čísla. Data. Fakta.
Sportovní rám pro nejlepší možnou ochranu. Individuálně nastavitelné postranice a také nastavitelná nosní podložka zaručují dokonalé přizpůsobení
během ošetření.

vzorník barev

SYSTÉMY OSVĚTLENÍ
Vneste světlo do tmy.

Více světla.
Pro více detailů.
Kompaktní, lehký a enormně výkonný
LED-LIGHT CIRCLE byl speciálně vyvinut
pro lékařské použití. Poskytuje velmi jasné
světlo pro homogenní osvětlení bez stínů.
Díky systému skleněných čoček umožňuje
LED-LIGHT CIRCLE dokonale osvětlené,
ostrohranné a věrné barevné zorné pole
bez oslnění pacienta.

Díky axiálnímu spojení s lupami a přímému
spojení se zorným polem je ošetřovaná
oblast dokonale osvětlena, a to za každé
situace.
Ani v nepříznivých podmínkách
vás LED-LIGHT CIRCLE nenechají nikdy
ve tmě.

LEDLIGHTCIRCLE
Integrovaná LED technologie v kombinaci s dodávanou Li-ion baterií umožňuje
provoz bez rušivých světlovodů. To nejen
chrání krk, ale také umožňuje ergonomickou práci.

Díky nižší hmotnosti pouhých 12 gramů lze
LED-LIGHT CIRCLE použít ve všech oblastech - od operačního sálu přes praxi až po
mobilní aplikace.

