Oftalmologian
tuotteet

Mediq Suomi
Mediq Suomi myy ja markkinoi terveydenhuollon ja laboratorion tarvikkeita ja laitteita sekä niihin liittyviä
palveluita. Panostamme laaja-alaiseen osaamiseen ja tunnettujen valmistajien tuotteisiin. Edustamme yli
300 kansainvälisesti tunnetun valmistajan laajaa tuotevalikoimaa. Tuotenimikkeitä on noin 19 000.

Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelumme on
avoinna arkisin klo 8–16.
Nettikauppa palvelee
24 h vuorokaudessa
kotisivuillamme
www.mediq.fi g webshop
Tilaukset:
Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511
asiakaspalvelu@mediq.com
Tarjouspyynnöt:
tarjoukset@mediq.com

Tekninen palvelu
Tarjoamme korkeatasoista teknistä palvelua
kaikille edustuksessamme oleville laitemerkeille.
Säännöllinen huolto varmistaa laitteiston toimivuuden ja tarkkuuden kustannustehokkaasti
laitteiston koko elinkaaren ajan. Myös tietoja tuotantojärjestelmät päivittyvät kätevästi
huoltotoimenpiteiden yhteydessä.
Yhteystiedot:
Ilmaisnumeromme 0800 180 018
palvelee arkisin klo 8–16
tekninenpalvelu@mediq.com
www.mediq.fi/tekninenpalvelu
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Optomed Aurora
-silmänpohjakamera

Optomedin Aurora on kevyt, kädessä pidettävä silmänpohjakamera, jolla silmänpohjan tutkiminen
onnistuu helposti ilman pupillin laajentamista. Kattava tutkimus 50 asteen kuvakulmalla silmänpohjasta
tai vaihdettavalla etuosamoduulilla silmän etuosasta. Kädessä pidettävällä kameralla kuvaus on helpompaa ja nopeampaa kaikenikäisille kuvattaville. Kuvan voi tallentaa ja siirtää potilastietojärjestelmään.

OMINAISUUDET

VAKIOVARUSTEET

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Non-mydriaattinen, ei tarvetta pupillin laajentamiselle
Etuosamoduulilla silmän etuosan kuvaaminen
Voidaan integroida sairaalajärjestelmiin
Mahdollisuus yhdistää silmämikroskooppiin
Kameran kuvaresoluutio 5 Mpix
Pupillin minimikoko 3,1 mm
Kameran muisti 8 GB
Liitettävyys WLAN tai USB
Kuvatyypit; väri, punavapaa, IR, alhainen punasävy

Aurora-kamera
Retinamoduuli
Silmän etuosamoduuli
2 kpl ladattavia akkuja
2 kpl silmäkuppia
Latausasema
USB-kaapeli
Käyttöohje ja pikaopas

• Mediqin tuotenumero 1703452
• Valmistajan tuotenumero 60100635

Mediq | Oftalmologian tuotteet

3

Icare silmänpainemittarit
®

Icare® ic200
Uusi Icare ic200 on helppokäyttöinen ja nopea silmänpainemittari ammattilaisten käyttöön. Mittaa silmänpainetta vastaanotolla, ensiavussa, tapaturma-asemalla tai ambulanssissa,
leikkausta ennen, sen aikana ja leikkauksen jälkeen. Sarveiskalvoa ei tarvitse puuduttaa, mittausta tuskin huomaa.
Potilasta voi mitata myös makuuasennossa.
Icare ic200:lla mittaaminen on nopeaa, tuloksiltaan tarkkaa
ja hyvin toistettavaa. Tulokset esitetään yhden desimaalin
tarkkuudella. Tarvittavat kuusi mittausta voidaan tehdä yksitellen mittauspainiketta peräkkäin painamalla tai automaattisena
sarjana pitämällä painike pohjassa mittauksen ajan.

Icare ic200-silmänpainemittari
sisältää Icare ic200 -laitteen,
100 kpl antureita, anturin
vaihtopesän ja puhdistusrasian,
4 kpl AA-sauvaparistoja,
laukun, rannehihnan sekä
käyttö- ja huolto-ohjeet.
• Mediqin tuotenumero 1702848
• Valmistajan tuotenumero 250A
1702847 Tulostin ic200silmänpainemittarille

Icare ic200/ic100/TA01 -tonometrin mitta-anturit 100 kpl • Mediqin tuotenumero 25765 • Valmistajan tuotenumero 104
4
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Icare® ic100
Icare ic100 -silmänpainemittari soveltuu terveysasemille terveystarkastuksiin ja riskiryhmien seurantaan.
Tarkka ja nopea silmänpaineen mittaus ilman puudutusta, tuulen tunnetta tai erikoistaitoja. Käyttö
mahdollista vain yhtä nappia painamalla. Icare EasyNav kehittynyt navigointijärjestelmä. Icare EasyPos
tonometrin asentoavustaja nopeuttaa oikean mittaustuloksen saamista. Mittausanturit ovat kertakäyttöisiä
ja laite ei vaadi määräaikaishuoltoa. Käyttää mittausantureina samoja antureita kuin Icare TA01 -tonometri.
Näytön tarkkuus 1 mmHg.

Icare ic100 -silmänpainemittari
sisältää Icare ic100 -laitteen,
100 kpl antureita, anturin vaihtopesän, 4 kpl sauvaparistoja, laukun
sekä käyttö- ja huolto-ohjeen.
• Mediqin tuotenumero 1701563
• Valmistajan tuotenumero 240

Icare® HOME
KOTIMITTAUKSEEN

Icare HOME -tonometri on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa kotikäyttöön esimerkiksi
glaukoomapotilaille, joilla silmänpainetta halutaan
mitata päivittäin. Mittaus onnistuu kotona, säännöllisin
väliajoin ja määrätyn seurantajakson ajan, hoitavan
lääkärin ohjeistuksen mukaisesti.
Icare HOME -silmänpainemittari
Sisältää itse laitteen kuljetuslaukussa, tarvittavat sauvaparistot, 10 kpl steriilisti yksittäin pakattuja antureita,
USB-kaapelin ja käyttö- ja huolto-ohjeen.
• Mediqin tuotenumero 1700669
• Valmistajan tuotenumero 213
Icare HOME -tonometrin mitta-anturit 5 x 10 kpl
• Mediqin tuotenumero 1201379
• Valmistajan tuotenumero 110
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HEINEn oftalmologiset
KORKEIN OPTINEN LAATU JA TARKIMMAT DIAGNOOSIT
HEINEn oftalmologiset instrumentit asettavat standardin optiikan laadun ja diagnostiikan tarkkuuteen.
HEINElla on laaja valikoima laadukkaita oftalmologisia instrumentteja kuten retinoskooppeja, retinometrejä, kädessä pidettäviä rakovalolamppuja ja oftalmologisia tutkimuslamppuja.
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tutkimusvälineet
HEINE epäsuorat oftalmoskoopit – optimoitu toimivuus ja laatu
HEINEn oftalmologiset instrumentit asettavat mittapuut optiselle laadulle ja luotettavalle diagnostiselle toimivuudelle
silmätutkimuksissa. Absoluuttinen tarkkuus ja kuvanlaatu ovat tärkeimmät kriteerit oftalmologisia instrumentteja
arvioitaessa. Tästä syystä HEINE kiinnittää paljon huomiota optiikkajärjestelmän kaikkien komponenttien optiseen
laatuun, erityisesti linssien, peilien ja lamppujen. Instrumenttien epätavallisen täydelliset spesifikaatiot ja monipuolisuus
edesauttavat myös diagnoosien laatua ja luotettavuutta.
Esimerkkinä synkronoitu konvergenssi- ja parallaksisäätö mahdollistaa laadukkaat, stereoskooppiset silmänpohjakuvat
ja parhaat mahdolliset tutkimustulokset pupillikoosta riippumatta.

Epäsuora HEINE OMEGA® 500
-oftalmoskooppi ja
DV1-digitaalivideokamera
KESTÄVYYS
Integroitu kamerajärjestelmä kohdistaa kuvan
tarkasti epäsuoran oftalmoskoopin optiseen
järjestelmään. Muita säätöjä tai peilejä ei välttämättä tarvita digitaaliseen kuvantamiseen.

SUORITUSKYKY
Kuvantaminen: 1280 x 960. Soveltuu teräväpiirtovideoiden tai -valokuvien ottamiseen
silmänpohjatutkimuksen aikana. Optimaalinen
apuväline, kun kuvat halutaan jakaa muille
katsojille tai potilaalle.

TOIMINNOT
Suuri tarkennusvara ja kätevä säätömekanismi
takaavat selkeät ja oikein tarkennetut kuvat.
Voidaan kytkeä mihin tahansa kannettavaan
tietokoneeseen tai pöytäkoneeseen USB 2.0
-liitännällä. Toimitukseen sisältyy videoiden
tallentamiseen ja kuvien ottamiseen tarvittava
ohjelmisto. Toimii langattomasti mPack
UNPLUGGED -akulla.
HEINE OMEGA 500 on saatavilla myös ilman
videointimahdollisuutta.
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HEINE BETA® 200Sja 200 LED -oftalmoskoopit
HUIPPULAADUKKAALLA LED HQ -TEKNIIKALLA
HEINEn huoltovapaat LED HQ -oftalmoskoopit soveltuvat hyvin terveysasemilla suoritettavaan silmän
perustutkimukseen ja myös päivystyksessä tehtävään vaativampaan silmäntutkimukseen.

BETA 200 LED- ja 200S LED -mallit sisältävät kattavan määrän suodattimia
ja kuvioaukkoja. BETA 200S LED -malli mahdollistaa vielä tarkemman tutkimuksen ja mukautuu suurempiin taittovirheisiin hyvin 28-linssisen Rekosskiekon avulla +/- 1D välein. Potilastyytyväisyyttä lisää valon kirkkauden säätö
portaattomasti 100–3 %. Ainutlaatuinen pölytiivis rakenne ja alumiinirunko
suojaavat tarkkuusoptiikkaa ja lupaavat instrumentille pitkän käyttöiän.

Malli

Käyttöjännite

Mediqin tuotenro

Valmistajan tuotenro

BETA 200S LED

3,5 V

1205164

C-008.30.120

BETA 200 LED

3,5 V

1205165

C-008.30.100

BETA 200S LED kuvioaukot
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BETA 200 LED kuvioaukot

HEINE® BETA 200 LED
-retinoskooppi
SILMÄNPOHJAN HEIJASTEEN HELPPOON JA NOPEAAN TUTKIMISEEN

Manuaalinen retinoskopia on luotettavin menetelmä näköongelmien
objektiiviseen arviointiin. Se on huomattavasti autorefraktiota parempi
etenkin, kun tutkittavana on keskittymishäiriöinen lapsi tai potilas,
jonka yhteistyökyky on heikentynyt.

Hyvin kirkas, nopeasti terävä kuva silmänpohjasta: loistava, erittäin tarkka juovakuvio, jossa viivan paksuus on tyypillisesti 1,1 mm (ISO 12865 -standardi <1,5 mm)
ja pituus 35 mm. Täydellisen tasalaatuinen valaistus tuottaa täsmällisen ja nopean
diagnoosin. LED-valon käyttöikä on tyypillisesti 50 000 tuntia. Säädettävä valaistus
parantaa potilasmukavuutta: häikäisemätön kuva saadaan aikaan käyttämällä patentoitua, yhdellä sormella säädettävää portaatonta kirkkaudensäädintä (100...3 %).

• Mediqin tuotenumero 205364
• Valmistajan tuotenumero C-008.15.353
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MICRO FEATHER
-silmäveitset
MICRO FEATHER -silmäveitset on valmistettu erittäin korkealaatuisesta ruostumattomasta
teräksestä ja ne ovat ultrateräviä. Saatavilla kolme varsivaihtoehtoa, alumiini, muovi tai turvamalli.

MUOVIVARSI
Muovivarrelliset veitset ovat
kustannustehokkaita tuotteita.

ALUMIININEN VARSI
Varsi on värikoodattu ja väri
ilmoittaa terän tyypin sekä
kulman. Varsi on optimaalisen painoinen ja siinä on
erinomainen käsituntuma.
Tuote toimitetaan lämmön
kestävässä muovirasiassa.
Veitsi on mahdollista käyttää
uudestaan.

MUOVIVARSI
TURVAOMINAISUUDELLA
Lähes kaikki veitsimallit ovat
saatavilla turvaominaisuudella.
Ominaisuus on käytettävissä
yhdellä kädellä.

Katso lisätietoa:
www.mediq.fi/feather
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Bovie-silmärikkapora
ja -poranterät
Bovie-rikkapora toimii vaihdettavalla paristolla. Poraa voidaan käyttää
ruosterenkaan poistamiseen cornealta, siipikalvon hiomiseen tai reunalla
olevan leesion hoitoon. Poraan on saatavana monikäyttöinen timanttiterä
ja kertakäyttöinen vaihtoterä.
Mediqin
tuotenro

Tuote

Myyntiyksikkö

Valmistajan
tuotenro

76604

Bovie -metallinen silmärikkapora

1 kpl

0010

76605

Rikkaporanterä kk ruusu 1 mm

10 kpl

0001

36148

Rikkaporanterä timantti 2,5 mm

1 kpl

0011

Bovie-polttokynät
Monikäyttöinen paristokädensija,
vaihdettavilla paristoilla.
Kertakäyttöiset kärjet. Steriilin kärjen mukana steriili suoja kädensijalle.
Mediqin
tuotenro

Tuote

Myyntiyksikkö

Valmistajan
tuotenro

KORKEA LÄMPÖ
24526

Bovie HIT1 paristokäsiosa, korkea lämpö

1 kpl

HIT1

24527

Bovie H101 vaihdettava fine-kärki

10 kpl

H101

38964

Bovie H103 vaihdettava loop-kärki

10 kpl

H103

MATALA LÄMPÖ
72941

Bovie HIT0 paristokäsiosa, matala lämpö

1 kpl

HIT0

72942

Bovie H100 vaihdettava fine-kärki

10 kpl

H100

Kertakäyttöiset polttokynät,
kiinteä kärki ja paristot
Mediqin
tuotenro

Tuote

Myyntiyksikkö

Valmistajan
tuotenro

KORKEA LÄMPÖ
30319

Bovie AA01 1204 °C, siro kärki

1 kpl

AA01

30333

Bovie AA03 1204 °C, loop-kärki

1 kpl

AA03

1 kpl

AA00

MATALA LÄMPÖ
30317

Bovie AA00 704 °C, siro kärki
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Silmätautien tarvikkeet
Silmänkuivaaja
Pro-ophta -silmänkuivaaja peel-pakkauksessa. Ø 5 mm, pituus 66 mm. Kudoksia säästävää, pehmeää, sideaineetonta kuitukangasta (100 % viskoosi), rullattu
tikuiksi. Molemmat päät vinoon leikattu. Hyvien kapillaariominaisuuksien ansiosta
Pro-ophta -kuivaajat säilyttävät kuivaamiseen ja preparointiin tarvittavan lujuuden.
Käyttö esimerkiksi sarveiskalvon sairaudet: puhkaisuvammat, syöpymävammat,
palovammat, vierasesineiden aiheuttamat vammat, sarveiskalvon kuluma. Kirurgiset toimenpiteet: harmaakaihi, glaukooma, luomileikkaukset. Silmänkuivaaja
on saatavana sekä steriilinä että tehdaspuhtaana. Tehdaspuhtaat silmänkuivaajat
voidaan steriloida (autoklaavi 121˚C).
Mediqin
tuotenro

Tuote

Koko

Myyntiyksikkö

Valmistajan
tuotenro

61637

steriili

5 mm / 66 mm

400 kpl

16516

61636

tehdaspuhdas

5 mm / 66 mm

500 kpl

16515

Silmälappu kuminauhalla, kova musta
Mediqin tuotenro

Myyntiyksikkö

Valmistajan tuotenro

1007422

1 kpl

873010

Pro-Ophta -silmätaitos
Pehmeää Pro-Ophta -silmätaitosta käytetään leikkausten ja silmän alueen tapaturmien jälkeen suojaamaan silmää. Anatomisesti muotoiltu, suljetut reunat, ei pölyä.
Pehmeä ja hyvin muotoutuva. Imee hyvin eritettä. Sisus 60 % polypropyleeniä,
40 % puuvillaa, päällys 100 % polypropyleeniä. Huom. Voidaan käyttää myös silmälasien alla. Silmätaitos on saatavana sekä steriilinä että tehdaspuhtaana.
Mediqin
tuotenro

Tuote

Koko

Myyntiyksikkö

Valmistajan
tuotenro

103048

steriili

6,2 x 7,2 cm

25 kpl

13043

10108

tehdaspuhdas

6,2 x 7,2 cm

50 kpl

13041

Pro-Ophta -soikea saumaton silmätaitos
Valkoisen silmävanun kummallakin puolella on 28-lankainen harsokerros. Käyttö:
sarveiskalvon sairaudet: puhkaisuvammat, syöpymävammat, palovammat, vierasesineiden aiheuttamat vammat, sarveiskalvon kuluma, ruhjevammat sekä kirurgiset
toimenpiteet. Ovaalin muotoinen, saumaton, avoimet reunat. Paksu, erittäin hyvä
imukyky. 100 % puuvillaa. Silmätaitos on saatavana sekä steriilinä että tehdaspuhtaana. Tehdaspuhdas taitos voidaan steriloida (autoklaavi 121°C).
Mediqin
tuotenro

Tuote

Koko

Myyntiyksikkö

Valmistajan
tuotenro

21252

steriili

5,5 x 7,5 cm

5 kpl

13019

59807

tehdaspuhdas

5,5 x 7,5 cm

50 kpl

13021
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Medicon-silmäinstrumentit
Laadukkaat Medicon-instrumentit on valmistettu Saksassa saksalaisesta teräksestä.
VANNAKSEN SAKSET
Mediqin tuotenro

Malli ja koko

Valmistajan tuotenro

79520

suorat 7,5 cm

60.70.05

24805

käyrät 7,5 cm

60.70.25

LUOMILUSIKKA

KYYNELTIEHUUHTELUKANYYLI,
MONIKÄYTTÖINEN
Mediqin
tuotenro

Koko

Valmistajan
tuotenro

13521

3,5 cm / 27G LL

60.33.13

10853

4 cm / 23G LL

60.33.02

CHALAZION-ATULA

Mediqin
tuotenro

Ø

Varren
pituus

Koko

Valmistajan
tuotenro

75942

12 mm

13 cm

1

60.05.11

75943

14 mm

13 cm

2

60.05.12

RIPSIATULA

Mediqin tuotenro

Koko

Valmistajan tuotenro

76715

20 mm, 9 cm

60.55.01

75959

25 mm, 9 cm

60.55.02

CHALAZION-KYRETTI/KAUHA

Mediqin tuotenro

Malli ja koko

Valmistajan tuotenro

Mediqin tuotenro

Koko

Valmistajan tuotenro

57410

8 cm Douglas

60.57.05

78840

1,5 mm, koko 0

60.30.10

VIERASESINEINSTRUMENTTI
Mediqin tuotenro

Malli

Valmistajan tuotenro

1209744

Nuoli/uurre

60.20.71

IRISATULA MC PHERSON
Mediqin
tuotenro

Koko

Valmistajan
tuotenro

38177

0,3 mm / 8,5 cm suora

60.45.23

10572

0,3 mm / 8,5 cm käyrä

60.45.28

MAGNEETTI SILMÄN
METALLIROSKIEN POISTOON
Mediqin tuotenro

Valmistajan tuotenro

75962

60.20.93

KYYNELKANAVAN DILATAATTORI
Mediqin tuotenro

Kärki

Valmistajan tuotenro

75955

lyhyt kärki

60.34.81

75954

keskipitkä kärki

60.34.82

75953

pitkä kärki

60.34.83

KYYNELTIESONDI, BONMAN, HOPEINEN
Mediqin tuotenro

Malli ja koko

Valmistajan tuotenro

78584

0,7/0,8 mm

60.34.31

1202720

0,9/1,1 mm

60.34.32

Mediq | Oftalmologian tuotteet

13

ProFeel DHD™ Micro
lateksinen leikkauskäsine
Ohut Profeel DHD Micro -leikkauskäsine on erinomainen käsine mikro- ja silmäkirurgiaan. Optimaalinen
lujuus-paksuus-suhde tekee käsineestä luotettavan.
Mikrokarhennuksen ansiosta hyvä pito sekä kuivana
että märkänä. Käsine on anatomisesti muotoiltu ja
miellyttävä pitää kädessä.

Ohuempi käsine
– parempi tuntoherkkyys
– miellyttävämpi työskennellä

Raucodrape PRO
-silmäleikkausliina
80

80

Steriili Raucodrape-silmäleikkausleikkausliina on monikäyttöinen ja sitä voi
käyttää kumman tahansa silmän oftalmologisissa toimenpiteissä ja lasiaisensisäisissä injektioissa. Kaksikerroksinen silmäleikkausliina, keskitetty reikä
keskellä, rei’itetty läpileikkauskalvo. Leikkausliina 80 x 80 cm, reikä 7 x 10 cm.

7 x 10

Mediqin tuotenumero 105308 • Valmistajan tuotenumero 33077

Bowa Arc 250 -diatermialaite
• Suurin monopolaari leikkaava teho 250 W,
automaattinen virran säätö kudostyypin mukaan
• Suurin monopolaari polttava teho 120 W
• Suurin bipolaariteho 120 W
• Käyttö auto-toiminnolla atuloilla tai jalkapolkimella,
viiveellä tai ilman (säädettävissä)
• Yksi monopolaari- ja yksi bipolaariliitäntä,
yksi jalkapoljinliitäntä
• Maadoituslevyn kiinnityksen valvonta: jos neutraalielektrodi puuttuu tai irtoaa, laite hälyyttää äänimerkillä
ja punaisella valolla (neutraalielektrodin kuva)
• Valmiita ohjelmia, mutta myös 100 muistipaikkaa
omille tehon asetuksille esim. toimenpiteen mukaan
• Koko 43 x 15 x 40 cm

14
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Mediqin
tuotenro

Tuote

Valmistajan
tuotenro

1202186

ARC 250 -diatermialaite

900250

1500751

Monopolaaripoljin

901021

1500638

Bipolaaripoljin

901011

Medela Basic -imulaite
Medela Basic on tehokas yleisimulaite esimerkiksi osastokäyttöön ja ensiapuun. Kannettava ja jalustallinen malli.
•
•
•
•

Enimmäisalipaine -85 kPa
Mäntä-/sylinteritekniikka
Imuteho 30 litraa minuutissa
Päälle/pois-kytkin myös jalustassa.

BASIC JALUSTALLA
• Mediqin tuotenumero 1202220, Medela 071.0001 + 071.0034
• Sisältää laitteen, ylivirtauspullon ja silikoniletkun ylivirtauspullosta liittimellä ja eurokiskon imupullojen kiinnitystä varten

BASIC KANNETTAVA
• Mediqin tuotenumero 1202221, Medela 071.0000
• Sisältää laitteen, ylivirtauspullon ja silikoniletkun
ylivirtauspullosta liittimellä

BASIC ILMAN KAHVAA
• Mediqin tuotenumero 1202222, Medela 071.0001

Mindray ePM potilasvalvontamonitorit
™

ePM-potilasvalvontamonitorit on suunniteltu erityisesti pienten ja keskisuurten toimenpiteiden
valvontamonitoreiksi leikkaussaleihin. Ne soveltuvat hyvin myös heräämöihin ja tarkkailuosastoille.
Monitorit on helppo kuljettaa potilaan mukana jalustalla tai integroidusta kantokahvasta kantaen. Monitoreissa on kapasitiivinen
kosketusnäyttö, jonka korkea resoluutio mahdollistaa hyvän näkyvyyden myös sivusuunnasta. Suomenkielinen käyttöliittymä
sisältää kattavan valikoiman pikanäppäimiä ja erilaisia pyyhkäisytoimintoja, jotka tekevät laitteesta miellyttävän käyttää.
ePM-sarjasta löytyy myös modulaarinen vaihtoehto, johon voi tarvittaessa lisätä parametrimoduulin.
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