Parem nägemine, mugavam töö!

PRISMAPRILLID

Täiustatud prismatehnoloogia
igapäevaseks kasutuseks
Kui rääkida optikast ja ergonoomiliselt
õige tööasendi edendamisest, on
MeridentOptergo prismaprillid ainsad
omataoliste seas. Meie prillid on loonud
spetsialistide töös tõelise revolutsiooni,
sest nüüd ei tule neil ideaalse nägemisvälja saavutamiseks enam ebamugavas
asendis seista. Raami ehituse ja sisseehitatud prismaefekti kombinatsioon
viib nägemisvälja nurga alla. Läbi prillide
nähtav kujutis on nihutatud ülespoole,
võimaldades töötada mugavas ja
ergonoomiliselt õiges asendis.

§§Kogukaal 15 grammi
§§Ainulaadne prismaoptika
viib nägemisvälja nurga alla
§§Individuaalne optika tagab
parimad tulemused
§§Laia nägemisväljaga prismasegment annab paindlikkuse
§§Kaetud mitme pinnakihiga,
peegeldusi ei teki ja läätsed on
kriimustuskindlad
§§Unikaalne tootmismeetod
tagab läätsede erinevate
optiliste osade täiusliku
kombinatsiooni
§§Saadaval kõigi läätsetüüpidega

ULTRALIGHT FLIP-UP LUUBID

Maailma kasutajasõbralikuim
suurendus
MeridentOptergo Ultralight Flip-up luubid
on unikaalsed mitmetel põhjustel. Luubid
on ülikerged, kaaludes vaid 11 grammi.
Luupide kaal on eriti tähtis siis, kui nendega töötatakse mitmeid tunde järjest.
Need on ainukesed luubid, mida saab
vabalt reguleerida vastavalt kasutaja
soovidele ja vajadustele. See ei ole veel
kõik - meie luupidel on muudetav töökaugus, mida kasutaja võib muuta vastavalt
muutunud tööasendile.
MeridentOptergo Ultralight Flip-up luubid
on kinnitatud kiirkinnitusega prilliraami
külge, mis muudab luubi paigaldamise,
eemaldamise ja puhastamise lihtsaks.
Kui luupi pole vaja, saab selle lihtsalt
üles keerata, nii et see jääb
nägemisväljast välja.
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§§Kaal 11 grammi
§§Saadaval suurendustega
Ensi, Easy, Ergo, Endo
§§Täiustatud optika tagab
parima võimaliku nähtavuse
§§Kaetud mitme pinnakihiga,
peegeldusi ei teki ja läätsed
on kriimustuskindlad
§§Töökaugust saab reguleerida
vastavalt vajadusele
§§Lihtne ja vastupidav konstruktsioon ei varja vaatevälja
§§Kiirkinnitusmehhanism võimaldab erinevate luupide valimise
ja paigaldamise lihtsaks
§§Lihtsa kinnitussüsteemi abil saab
luubi vahepeal hõlpsasti üles,
nägemisväljast välja keerata

MO VINKEP TTL

Võimsam suurendus
kasutajasõbralikus vormis
NUTIKAS KUJUNDUS
MO VinKep luubid pakuvad laiendatud
vaatevälja koos täieliku pildi teravusega.
Väikesed ja kergekaalulised teleskoopluubid jätavad prilliklaasi ülaossa piisavalt
vaba pinda ümbruse vaatamiseks. Täiesti
veekindlaid luupe on lihtne puhastada ja
kvaliteetne materjal talub probleemideta
ka desinfitseerimist.

SISSEEHITATUD ERGONOOMIKA
Patenteeritud tehnoloogia Pentaroof
Prism abil kallutatakse tavapärane
otsesuunaline vaateväli allapoole.
See toob suurendatud kujutise kõrgemale ja vähendab vajadust kaela
ettepoole painutada.

KVALITEETSEIM OPTIKA

Luupide mitmekihilise pinnakattega
kaetud mineraalklaasist läätsed koos
peegeldusvastase kaitsega töödeldud
kattekihiga tagavad suurendatud alal
parima võimaliku nägemisteravuse. Prilliklaaside katmiseks kriimustuste ja peegelduse vastu kasutame uusimat olemasolevat meetodit. Lisaks sellele, et läbi optilise
vahendi on maailmapilt teravam, on nüüd
seda vahendit ka lihtne puhtana hoida.

MO ERGONOOMILINE
OPTIKA

MO VinKep luubid on varustatud
kõigi meie ainulaadsete kasutaja
ergonoomikat täiustavate optiliste
omadustega. See tähendab,
et optiline vahend aitab teil
töötades automaatselt
õiget kehaasendit hoida.

LUUPIDE OPTILISED OMADUSED

Saadaval on kolme eri liiki luupe.
Nende optilised omadused erinevad
suurendusastme, nägemisulatuse ja
teravussügavuse poolest. Füüsikaseadustele tuginedes tähendab võimsam
suurendus alati kahe teise omaduse
taseme vähenemist. Siiski võimaldab
Kepleri teleskoop laiemat nägemisulatust
võrreldes Galilei teleskoobiga, kuigi neil
on samal tasemel suurendusvõimsus.
Diagrammil on kirjeldatud MO VinKep
luupide mudeleid, võttes aluseks MO
luupide kogu tootevaliku.
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ULTRAKERGED TTL- LUUBID

Optimaalne integreeritud
ergonoomika
MeridentOptergo TTL-luubid tagavad
ergonoomikaalastele soovitustele
vastava tööasendi. Saadaval prisma ja
kolme erineva suurendustugevusega.

§§Kaal alates 26 grammi
§§Saadaval suurendustega
Ensi, Easy, Ergo
§§TTL-luup tagab parima võimaliku
nägemisvälja ja mugavuse.
§§Kaetud mitme pinnakihiga,
peegeldusi ei teki ja läätsed
on kriimustuskindlad
§§Luubi siseküljel olev peegeldusvastane kattekiht suurendab
silmade mugavustunnet
§§Täppishäälestust võimaldav
lasersüsteem annab optimaalse
optilise kvaliteedi

DELIGHT LED-VALGUST

Lisa oma töösse valgust
MeridentOptergo DeLight LED-valgusti
sisaldab uusimat tehnoloogiat ja
suurendab luupide efekti veelgi.
Lääts murrab valgust ja suunab selle
kontsentreeritud, tõhusaks kiireks, mis
on hoolikalt tasakaalustatud ümbritseva
valgustusega, andes parima võimaliku
kontrastsuse.
Kuna LED-valgusti on kinnitatud prillide
või luupide raami külge, paistab valgus
alati vaatesuunas, kõrvaldades pea kohal
olevast operatsioonilambist tekkivad
varjud.
See tähendab, et isegi raskesti juurdepääsetavate alade nähtavus on hea.
MeridentOptergo DeLight valgusti
novaatorlikud omadused muudavad
selle praegu turul olevate valgustite
seas kõige kasutajasõbralikumaks.

§§Kaal kõigest
6 grammi
§§Eriline lääts muundab valguskiired
üheks kontsentreeritud kiireks
§§Elastne ja mugav toitekaabel
§§Suur toitelüliti lihtsaks ja
antiseptiliseks kasutuseks
§§9 tundi pidevat valgustust
§§Akut saab igal ajal laadida
§§Klamberlukk muudab
paigaldamise lihtsaks

MO WING

Kaitse enda silmi
Keskelt painutatud kaitse tõkestab tõhusalt valguskõvastamisel hajuvat kiirgust
patsiendi mõlemal poolel. Kaitset on hea
käsitseda ja see ei kriimustu lauapinna
vastu sattumisel. Nurga alla painutatud
kuju vähendab ka operatsioonivalguse
peegeldumist. Kaitse valmistamiseks
kasutatud materjal on NIOMi testitud
ja heaks kiidetud.
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MeridentOptergo
kontseptsioon

Ühendab täpse nägemise
ja ergonoomilise tööasendi
PERSONAALNE ERGONOOMIKA

Aitame leida õige tööasendi ja anname nõu töökeskkonna
tähtsamate vaadatavate objektide paigutamisel. Õigetel
alustel arvestatud optika tagab automaatselt hea
ergonoomika – näete kõige paremini siis, kui töötate
õiges asendis.

AINULAADNE OPTIKA

Lisaks nägemise parandamisele ja objekti suurendamisele
suudame muuta ka vaate suunda, mida parema tööasendi
saavutamine samuti tihti nõuab. Valmistame optikat oma
tehastes Soomes ja Rootsis enda arendatud meetodite
ja uusima tehnoloogia abil.

KERGUS, MIS TAGAB MUGAVA KASUTAMISE

Personaalsetele vajadustele ja eelistustele kõige paremini
vastavad tooted valmistatakse täpselt mõõtude alusel.
Kasutajapõhiselt loodud MO tooted valmistatakse kõige
kvaliteetsematest materjalidest ja tänu äärmisele
kergusele on neid mugav kanda kogu tööpäeva jooksul.

ASJATUNDLIK TEENINDUS

MO tooteid müüvad vaid hoolikalt valitud ja koolitatud
spetsialistid. See tagab, et lõpptulemus vastab kavandatule.
Hoiame täpsed mõõtmisandmed alles, et saaksime abistada
kliente kõigis meie toodetega seotud küsimustes ka tulevikus.
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