Tarkkaan ja nopeaan
diagnosointiin
HEINE BETA® 400 LED
-kuituoptinen
otoskoopin pääosa
4,2-kertainen suurennus
mahdollistaa tarkan
yksityiskohtien ja vierasesineiden havaitsemisen.
• Poikkeuksellisen tekniikan
ansiosta laaja, syvä ja
terävä näkökenttä yhdellä
silmäyksellä
• Helppokäyttöinen: mahdollistaa
käytön yhdellä kädellä sekä
instrumentin viennin läpi, esim. imu
• Takuu 5 vuotta ja LED-käyttöikä
jopa 100 000 h.
Takuu koskee myös LED HQ -värintoistoa
• Ei polttimoiden vaihtoa!
• Portaaton, patentoinnissa oleva kirkkauden
säätö 3–100 % LED-tekniikalla
• Mediqin tuotenumero 1205161

HEINE BETA® 200 LED
-oftalmoskoopin pääosa
+ NT 4 -pöytälatauslaite
• Silmään katsottaessa tärkeä
portaaton 3–100 % kirkkauden
säätö, nyt myös LED-versiona!
• AOS optinen systeemi
vain HEINElta
• Ergonomisesti muotoiltu,
pölytiivis ja iskunkestävä
• Laaja linssivalikoima:
korjausarvot -35D...+40D asti
• Kuvioaukot erillisellä punaisuudenpoistosuodattimella, 6 erilaista
kuvioaukkoa
• Sisältää sinisuodattimen
• Ei polttimoiden vaihtoa!
• Mediqin tuotenumero 1205165
NT 4 pöytälatauslaite
• Ei ylilataa
• Lataustilanteen näyttö
• Lataa kahta samanaikaisesti
• Mediqin tuotenumero 1207536

HEINE® ML4 LED -otsalamppu

HEINEn otsalamppu erinomaisella LED-valolla ja
laadukkaalla värintoistolla tarkempien diagnoosien
tekoon! Käyttäjälle hyötyä tutkimuksen aikana
tuovat muun muassa katselukulman asetus käyttäjän
mukaan, valokeilan säätö 3-8 cm ja valon kirkkauden
säätö 0–100 % portaattomasti. Kevyt säädettävä
pääpanta ja kevyt otsalamppu mahdollistavat
ergonomisen työskentelyn.

Sinuscan 301
Laitetta käytetään poski- ja
otsaonteloiden kaikututkimuksiin,
kaiku heijastuu ontelon takaseinästä
eritteen välityksellä.
OMINAISUUDET
• Nopea, ei tarvitse valmisteluaikaa
• Turvallinen sekä potilaalle että
lääkärille
• Kivuton ja helppokäyttöinen
• Soveltuu myös lapsille kolmesta
ikävuodesta alkaen sekä raskaana
oleville naisille
• Tutkimus on helposti toistettavissa
ilman riskejä
• Tieteellisten tutkimusten mukaan
hyvin luotettava menetelmä
• Mediqin tuotenumero 104000

eKuore Pro Basic
elektroninen stetoskooppi
OMINAISUUDET
• Äänen vahvistus
• Äänittää auskultaation
puhelimeen
• Käyttää sydän- ja
keuhkoäänien suodatinta
• Voidaan yhdistää älypuhelimeen
Android tai iPhone/iPad
SISÄLTÄÄ
• eKuore elektroninen stetoskooppi
• eKuore-rintakappale 42 mm
• Kuulokkeet
• Micro USB-kaapeli
• Käyttöohje ja pikaopas
• Mediqin tuotenumero 1231488

Icare ic100
silmänpainemittari
OMINAISUUDET
• Induktiopohjainen
takaisinkimpoamismenetelmä
mahdollistaa tarkan ja
nopean silmänpaineen
mittauksen ilman puudutusta,
tuulen tunnetta tai erikoistaitoja
• Potilasystävällinen
• Käyttö mahdollista vain
yhtä nappia painamalla
• Icare EasyNav kehittynyt
navigointijärjestelmä
• Icare EasyPos tonometrin
asentoavustaja nopeuttaa
oikean mittaustuloksen saamista
• Mittausantureina käyttää samoja
antureita kuin Icare TA01 -tonometri
• Näytön tarkkuus 1 mmHg
• Mediqin tuotenumero 1701563

Icare ic200
silmänpainemittari
• Uusi Icare ic200 on helppokäyttöinen ja nopea silmänpainemittari ammattilaisten käyttöön
• Sarveiskalvoa ei tarvitse puuduttaa, mittausta tuskin huomaa
• Potilasta voi mitata lähes kaikissa
asennoissa: istuvassa, seisovassa,
puoli-istuvassa ja selällään tai
kyljellään makaavassa asennossa
• Mittaaminen on nopeaa, tuloksiltaan tarkkaa ja hyvin toistettavaa
• Tulokset esitetään yhden
desimaalin tarkkuudella
• Tarvittavat kuusi mittausta voidaan
tehdä yksitellen mittauspainiketta
peräjälkeen painamalla tai automaattisena sarjana pitämällä
painike pohjassa mittauksen ajan
• Mediqin tuotenumero 1702848
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