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MODEL ZDJĘCIE OPIS 

Przenośna 

Lampa 

Szczelinowa 

KJMS1 

 

 

 

 

   CECHY: 

Przenośna lampa szczelinowa to unikalne połączenie wysokiej jakości urządzenia, które 
można używać w warunkach gabinetowych, na wizytach domowych z wykorzystaniem 
wszystkich zalet urządzenia przenośnego. Posiada zasilanie akumulatorowe, atutem jest 
praca bezprzewodowa, lampa jest kompaktowa, lekka i ergonomiczna, waga to tylko 
750g, łatwa regulacja szerokości szczeliny, bezpieczna i komfortowa dla pacjenta 

PARAMETRY:  

• Waga ok 750g 

• Ładowanie ok 6h (do pełnego stanu) 

• Powiększenie  10x, 16x 

• Plamka: 1, 3, 5, 10 mm 

• Regulacja dioptrii na okularze od -7 do +7 

• Odległość robocza 80mm 

• Bateria 7.2VLi-ion750 mAh, ładowarka 

• W skład zestawu wchodzą: walizka, akumulator 2x, ładowarka 1x, 2 zestawy 
okularów o powiększeniach 10 i 16, wspornik 1x,  

• Gwarancja – 1 rok 
 



 
Przenośna 

Lampa 

Szczelinowa 

Ezer ESL- 

700 

 

 

 

 

   CECHY: 

Przenośna lampa szczelinowa to unikalne połączenie wysokiej jakości urządzenia, które 
można używać w warunkach gabinetowych, na wizytach domowych z wykorzystaniem 
wszystkich zalet urządzenia przenośnego. Posiada zasilanie akumulatorowe, atutem jest 
praca bezprzewodowa, lampa jest kompaktowa, lekka i ergonomiczna, waga to tylko 
750g, łatwa regulacja szerokości szczeliny, bezpieczna i komfortowa dla pacjenta.  

 Lampa Ezer ESL-700 – produkt z USA. Wyróżnia ją bardzo wysoka jakość wykonania, 
lampa posiada automatyczne przełączenie powiększenia z 10x na 16x  

PARAMETRY:  

• Waga  ok 750g 

• Ładowanie ok 6h (do pełnego stanu) 

• Powiększenie  10x - 16x wbudowane 

• Plamka: 0,2, 1, 5, 12 mm 

• Regulacja dioptrii na okularze od -8 do +8 

• Odległość robocza 60mm 

• Bateria 7.2VLi-ion750 mAh, ładowarka 

• W skład zestawu wchodzą: walizka, akumulator 2x, ładowarka 1x, 2 zestawy 
okularów o powiększeniach 10 i 16, wspornik 1x,  

• Gwarancja – 1 rok 
 

 

 

 

 

 

 



 
Oftalmoskop 

PANOPTIC 

3,5V rękojeść 

jonowo-

litowa 

Światło 

xenonowe 

 

 

 

PanOptic™ Oftalmoskop 

 

CECHY: 

5x większe pole wglądu, już przy badaniu niezakropionej źrenicy, to możliwości diagnostycznie 
niespotykane w tradycyjnych oftalmoskopach. 26% większe powiększenie obrazu ułatwia analizę 
drobnych zmian dna oka. Płynna regulacja dioptrii to lepsza kontrola ostrości obrazu. Gumowy 
pierścień od strony pacjenta ułatwia badania peryferyjne i chroni przed światłem zewnętrznym. 
Żarówka HPX zapewnia najwierniejszy kolor badanej tkanki. Większa, stała odległość badania 
umożliwia znaczną poprawę wygody pracy.   

PARAMETRY: 

• Opatentowana optyka PointSourceTM: unikalne rozwiązanie ułatwiające 
wgląd w nie zakroplone źrenice i uzyskanie aż 25° pola wglądu. Dzięki temu 
oświetlony obszar dna oka jest 5 x większy w porównaniu z badaniem za 
pomocą tradycyjnego oftalmoskopu przy nie zakroplonej źrenicy. 

•  Żarówka ksenonowa HPX to bielsze i jaśniejsze światło. 

• System eliminacji odblasków zapobiega powstawaniu odbić światła 
utrudniających badanie. 

• Źródła światła Welch Allyn: głowica oftalmoskopu pasuje do wszystkich 
standardowych rękojeści  3,5V, w zestawie rękojeść litowo – jonowa 

• Osłona oka pacjenta: zapewnia utrzymanie odpowiedniej odległości podczas 
badania oraz ułatwia stabilizację obrazu, służy jako punkt oparcia głowicy 
podczas badań obwodowych siatkówki, chroniąc zarazem przed światłem 
zewnętrznym. Osłona nadaje się do wielokrotnego użytku i można ją czyścić. 

• Uchwyt typu SoftGrip: zaprojektowany aby zapewnić największą wygodę 
badania, stabilność obrazu i regulację ustawień. 

• Pokrętło regulacji dioptrii - płynna regulacja umożliwia precyzyjną kontrolę 
ustawień soczewek i uzyskanie obrazu o optymalnej jakości. Regulacja 
ustawień w zakresie -20 do +20 D. 

• Pokrętło wyboru plam: umożliwia wybór plam: mikro, małej, dużej, filtra 
bezczerwiennego oraz szczelina.  

• W zestawie: oftalmoskop, rękojeść zasilająca, ładowarka, osłona pacjenta 

• Gwarancja 



 
Oftalmoskop 

PANOPTIC 

3,5V rękojeść 

jonowo-

litowa 

Światło 

LEDOWE 

 

 

 

PanOptic™ Oftalmoskop 

 

 

CECHY: 

5x większe pole wglądu, już przy badaniu niezakropionej źrenicy, to możliwości diagnostycznie 
niespotykane w tradycyjnych oftalmoskopach. 26% większe powiększenie obrazu ułatwia analizę 
drobnych zmian dna oka. Płynna regulacja dioptrii to lepsza kontrola ostrości obrazu. Gumowy 
pierścień od strony pacjenta ułatwia badania peryferyjne i chroni przed światłem zewnętrznym. 
Żarówka HPX zapewnia najwierniejszy kolor badanej tkanki. Większa, stała odległość badania 
umożliwia znaczną poprawę wygody pracy.   

PARAMETRY: 

• Opatentowana optyka PointSourceTM: unikalne rozwiązanie ułatwiające 
wgląd w nie zakroplone źrenice i uzyskanie aż 25° pola wglądu. Dzięki temu 
oświetlony obszar dna oka jest 5 x większy w porównaniu z badaniem za 
pomocą tradycyjnego oftalmoskopu przy nie zakroplonej źrenicy. 

•  Żarówka LED to bielsze i jaśniejsze światło. 

• System eliminacji odblasków zapobiega powstawaniu odbić światła 
utrudniających badanie. 

• Źródła światła Welch Allyn: głowica oftalmoskopu pasuje do wszystkich 
standardowych rękojeści  3,5V, w zestawie rękojeść litowo – jonowa 

• Osłona oka pacjenta: zapewnia utrzymanie odpowiedniej odległości podczas 
badania oraz ułatwia stabilizację obrazu, służy jako punkt oparcia głowicy 
podczas badań obwodowych siatkówki, chroniąc zarazem przed światłem 
zewnętrznym. Osłona nadaje się do wielokrotnego użytku i można ją czyścić. 

• Uchwyt typu SoftGrip: zaprojektowany aby zapewnić największą wygodę 
badania, stabilność obrazu i regulację ustawień. 

• Pokrętło regulacji dioptrii - płynna regulacja umożliwia precyzyjną kontrolę 
ustawień soczewek i uzyskanie obrazu o optymalnej jakości. Regulacja 
ustawień w zakresie -20 do +20 D. 

• Pokrętło wyboru plam: umożliwia wybór plam: mikro, małej, dużej, filtra 
bezczerwiennego oraz szczelina.  

• W zestawie: oftalmoskop, rękojeść zasilająca, ładowarka, osłona pacjenta 

• Gwarancja 



 
Tonometr 

weterynaryjny 

I-Care 

TONOVET 

 

 

 

 

CECHY: 

TONOVET zapewni zarówno dokładność jak i dużą użyteczność. Czytelny wyświetlacz, 

Szybkie i precyzyjne pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego, brak potrzeby 

znieczulania oka przed badaniem. 

PARAMETRY: 

• Prosta obsługa 
• Czytelny wyświetlacz  
• Umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego u 

różnych gatunków, posiada tabele kalibracyjne dla kota, psa i konia. 
• Jednorazowa sonda zapobiega zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu i 

wirusowemu. 
• Metoda jest klinicznie przetestowana i dokładna,  siła przyłożona do oka jest 

bardzo mała. 
• Wymiary: 13-32 mm (szer.) * 45 - 90 mm (wys.) * 230 mm (L) 

• Waga: 155 g bez baterii / 250 g z 4 bateriami AA 

• Instrukcja 

• Walizka 

• Jednorazowe sondy 100 sztuk 

• gwarancja 

 

 

 

  



 
Tonometr 

weterynaryjny 

I-Care 

TONOVET - 

PLUS 

 

 

 

 

CECHY: 

Nowy TONOVET Plus zapewni zarówno ulepszoną dokładność jak i zwiększoną 

użyteczność. Przejrzysty interfejs użytkownika z ustawieniami dla 4 gatunków (psów, 

kotów, królików i koni), światło wspomagające pozycjonowanie oraz opcja pomiaru 

przy jednokrotnym naciśnięciu przycisku. Dzięki nowym funkcjom będziesz mógł 

szybko i precyzyjnie dokonać pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego, zmienić gatunek 

i odczytać wynik. Tonovet Plus został stworzony poprzez ulepszenie poprzedniej wersji 

o nowe funkcje które sprawiają, że Tonovet Plus to produkt pierwszego wyboru w 

pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego. 

PARAMETRY: 

• Prosta obsługa 
• Czytelny wyświetlacz  
• Umożliwia wykonywanie szybkich pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego u 

różnych gatunków,  

• Jednorazowa sonda zapobiega zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu i 
wirusowemu. 

• Metoda jest klinicznie przetestowana i dokładna,  siła przyłożona do oka jest 
bardzo mała. 

• Dokładność: +/- 2,5 mmHG (10-30 mmHg) i +/- 10% (> 30-60 mmHG) 

• Wymiary: 24-29 mm (szer.) X 35-95 mm (wys.) X 215 mm (L) 

• Waga: 140 g bez baterii / 230 g z 4 bateriami AA 
• Instrukcja 

• Walizka 

• Jednorazowe sondy 100 sztuk 

• gwarancja  

 



 

 


