
VISUREF 100 ZEISS

Autorefracto-keratometru

Vederea perfectã porneºte de la o diagnosticare premium.



Valoare adãugatã 

profesionalismului 

dumneavoastrã

Cu ce vã confruntaþi în fiecare zi?

Când consultaþi un pacient, fiecare minut conteazã, 

nu ai timp sã utilizezi sisteme complexe. Ai nevoie de 

mãsurãtori precise ºi de încredere în special pentru 

stabilirea refracþiei ºi keratometriei.

Cum vã putem ajuta?

VISUREF 100 de la ZEISS, este un instrument de 

diagnosticare uºor de utilizat, care oferã mãsurãtori 

precise pe care vã puteþi baza în stabilirea prescripþiei. 

Uºor de setat ºi de utilizat, VISUREF 100, poate sã fie 

utilizat cu mult succes dupã doar o foarte scurtã 

perioadã de instruire. Modul de lucru intuitiv, vã ajutã 

sã obþineþi în cel mai scurt timp cele mai importante 

mãsurãtori, realizate cu un singur instrument care 

includ ºi mãsurarea diametrului pupilei ºi irisului, baza 

de curburã a lentilelor de contact, refracþia pentru 

pacienþii cu implant IOL.

Ca atare, VISUREF 100 de la ZEISS, va deveni rapid un 

instrument valoros pentru dumneavoastrã care 

adaugã încã de la începutul diagnosticãrii multã 

precizie ºi fiabilitate.



Suport pentru bãrbie acþionat electric

Controlat cu ajutorul a 2 butoane plasate chiar lângã 

joystick, suportul motorizat pentru bãrbie, oferã rapid 

o poziþie stabilã ºi confortabilã pacientului.  

Ecran TFT de 6,4 inch cu înclinaþie variabilã

Rezultatul mãsurãtorilor este afiºat pe un ecran TFT 

color cu rezoluþie ºi contrast excelente, a cãrui 

înclinaþie poate sã fie ajustatã individual pentru o 

bunã observare din orice poziþie.

Blocare-deblocare rapidã

Aparatul dispune de un sistem de blocare rapidã care 

împiedicã deplasarea pãrþii superioare, foarte util în 

efectuarea de mãsurãtori precise ºi protejeazã 

aparatul în special dacã acesta este amplasat pe 

combinã oftalmologicã.

Ieºire adiþionalã pentru monitor extern

Prin intermediul unui port video puteþi conecta 

aparatul la un monitor extern util sã vã ajute în 

educaþia pacienþilor.

Caracteristici principale pe scurt

Beneficii pentru dumneavoastrã ºi pacienþii dvs.

Mãsurãtori precise ºi fiabile

Mod de mãsurare ºi utilizare foarte uºor

Transparenþa informaþiilor ºi o privire clarã asupra rezultatelor

Confort pentru pacient datoritã designului ergonomic.



Caracteristici tehnice
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4 moduri diferite de lucru

    Refracþie + keratometrie

    Refracþie

    Keratometrie

    Mãsurare curburã de bazã la lentilele de contact

    

-25 Dpt. ÷ +22 Dpt. cu pas de 0,12 Dpt sau 0,25 Dpt.

0 Dpt. ÷ ± 10 Dpt. cu pas de 0,12 Dpt sau 0,25 Dpt.

0 ÷ 180° cu pas de 1°

0 ; 10; 12; 13,5; 15 mm

10 ÷ 85 mm

2 mm

5,0 ÷ 10.2 mm cu pas de 0,01mm

33 Dpt. ÷ 67,50 Dpt.

0 Dpt. ÷ -15 Dpt. cu pas de 0,12 Dpt sau 0,25 Dpt.

0 ÷ 180° cu pas de 1°

2,0 ÷ 12,00 mm cu pas de 0,1mm

cursã 65mm acþionat electric

termicã integratã

1 x RS232 , 1 x USB, 1 x ext. video

220V / 50Hz

275 X 525 X 450 mm

18 Kg

Refracþie

Mãsurãtori sferice

Mãsurãtori  cilindrice

Ax

Distanþa vertex ajustabilã

Distanþã inter-pupilarã

Diametrul minim al pupilei

Keratometrie

Curbura corneei

Refracþia corneei

Astigmatism corneean

Ax

Diametrul corneei

Deplasare suport bãrbie

Imprimantã

Ieºiri

Alimentare

Dimensiuni

Greutate

ZEISS VISUREF 100

oferã acurateþe ºi

fiabilitate încã 

de la început


