Noi am inventat dermatoscopul
cu 30 de ani în urmă.
Acum, am făcut-o din nou.
Noile dermatoscoape: DELTA 30 și DELTAone.

DE ANI

Primul dermatoscop

NOUL DERMATOSCOP HEINE DELTA 30.

Dacă există ceva de descoperit, cu
siguranță veți vedea.
Noul nostru dermatoscop de elită ar câștiga cu siguranță
orice concurs de frumusețe; dar, dincolo de asta, el se
distinge prin calitatea deosebită a imaginii - cea mai
bună pe care am dezvoltat-o vreodată. În plus, are un
câmp de vizualizare ce măsoară 30 de mm și o
capacitate de redare a culorilor fără precedent - evident,
cu tehnologie LEDHQ.

Imagine curată
ca lacrima cu
noul sistem
optic acromatic
HEINE

Polarizarea asigură condiții de lucru anti-reflex. Mai
presus de orice, designul său înclinat, ergonomic și
controlul intuitiv îl fac să fie confortabil de utilizat. Nu
ezitați să aruncați o privire - veți avea parte de o
descoperire majoră.

Cel mai mare câmp
de vizualizare de
30mm reali
(lentilă de 32mm)

Capacitate
excelentă de redare
a culorilor, datorită
tehnologiei LEDHQ
Manevrare
ergonomică,
datorită
designului
înclinat

Documentație digitală,
prin aplicația
exclusivă HEINE
DERM sau sistemul
HEINE Cube*

Încărcător de
masă pentru
DELTA 30

*Nu este disponibil în toate țările.

NOUL DERMATOSCOP HEINE DELTAone.

Mobilitatea și calitatea s-au reunit acum în produsul one.
Mic pe dinafară, mare pe dinăuntru - această bijuterie
mobilă ia cu asalt comunitatea profesioniștilor din
domeniul medical. Imaginea curată ca lacrima a fost
obținută cu ajutorul noului sistem optic acromatic
HEINE. În plus, ea oferă o capacitate extraordinară
de redare a culorilor, datorită calității tehnologiei
noastre LEDHQ. Examenele medicale sunt acum

Imagine curată
ca lacrima cu
noul sistem
optic acromatic
HEINE

Încape în
orice
buzunar

extrem de confortabile datorită polarizării, care le
permite medicilor să lucreze în condiții anti-reflex, fără
reflexii care distrag atenția.
Aceste trei caracteristici - claritate, LEDHQ și condițiile
de lucru anti-reflex - sunt cele care fac din produsul
DELTAone un instrument vital, pe care să-l purtați în
buzunar, oriunde ați merge.

Condiții de lucru
anti-reflex, datorită
polarizării

Capacitate
excelentă de redare
a culorilor, datorită
tehnologiei LEDHQ

Documentație
digitală, prin
aplicația exclusivă
HEINE DERM sau
sistemul HEINE
Cube*

*Nu este disponibil în toate țările.

NOILE DERMATOSCOAPE: DELTA 30 și DELTAone.

Să vezi înseamnă să crezi.
Culori întocmai precum le-a creat Dumnezeu.
DELTA 30 oferă cea mai bună calitate a imaginii dintre
toate dermatoscoapele pe care le-am creat noi
vreodată. Datorită dimensiunilor sale reduse - și a
înaltei precizii în stabilirea diagnosticului - DELTAone
este întotdeauna acel instrument pe care utilizatorii

sunt bucuroși să îl poarte în buzunar. Este suficient să le
privești ca să descoperi întregul lor potențial: noile
sisteme optice acromatice HEINE asigură un nivel de
redare a culorilor nemaiîntâlnit până acum, datorită
tehnologiei LEDHQ, dezvoltate special.

LED convențional

Prezentare convențională

Când vine vorba despre cel mai mic detaliu.
Noul sistem optic acromatic HEINE, instalat pe cele două
noi dermatoscoape din seria DELTA, oferă iluminare
optimă până la marginile exterioare. Lumina este
distribuită omogen și uniform peste întregul câmp de
vizualizare.

Prezentare cu unul dintre
noile dermatoscoape DELTA

Rezultatul constă în lipsa reflexiilor care distrag atenția, a
umbrelor sau a punctelor luminoase și întunecate. Cu o
claritate nemaiîntâlnită și un nivel remarcabil al detaliilor indiferent de distanța de lucru. Această caracteristică este
disponibilă în noul DELTA 30 cu un impresionant diametru
real al câmpului de vizualizare de 30 mm.

NOILE DERMATOSCOAPE: DELTA 30 și DELTAone.

Pur și simplu digitale. Digital de simple.
Ambele dermatoscoape pot fi împerecheate cu un
iPhone* de la seria 6 în sus, cu ajutorul adaptorului (de
asemenea, nou). Aplicația noastră exclusivă HEINE
DERM vă permite să creați fișiere pentru pacient, să

gestionați și să arhivați imaginile și să salvați
documentația succesivă privind evoluția în timp.
Aplicația HEINE DERM este ușor de instalat, iar
software-ul este simplu și intuitiv de utilizat.

Alternativ, puteți opta pentru sistemul HEINE Cube**,
pentru gestionarea imaginilor și a datelor. Acesta
gestionează imaginile în ordine cronologică, folosind multe
idei inteligente și funcții parțial exclusive.

Caracteristica principală: rețeaua WLAN foarte
avantajoasă. Un Sistem Cube este suficient pentru
maximum 10 dermatoscoape mobile.

*Telefonul Apple iPhone nu este inclus în livrare. Apple, sigla Apple și iPhone sunt mărci comerciale aparținând Apple Inc., înregistrate în SUA și alte țări.
App Store este o marcă de servicii aparținând Apple Inc. **Nu este disponibil în toate țările.

SISTEMUL HEINE CUBE

Rapid, flexibil și intuitiv.

Surprinde imaginea

Alocă imaginea

Compară/gestionează imagini

Dezvoltatorii noștri au muncit din greu pentru
ca munca dvs. să devină extrem de ușoară.
Ziua începe bine:
Listă zilnică utilă.
Sistemul Cube va transfera toate datele pacientului din
sistemul dvs. de gestionare a pacienților într-o listă
zilnică sau o listă de sarcini, prin simpla atingere a unui
buton. Pentru a face o programare, medicul poate
accesa acum fișierul digital al pacienților de pe orice
computer. Listele zilnice pot fi create pentru săli de
examinare diferite și pentru medici diferiți.
Cuvântul de ordine este „simplu”:
Gestionare facilă a imaginilor.
Depinde de dvs. dacă doriți imagini individuale,
succesive, cu întregul corp sau dacă doriți să comentați
la una dintre imaginile dvs. imediat sau mai târziu;
caracteristica imagine de ansamblu este unică. De
exemplu, atunci când fotografiați în întregime trunchiul
unui pacient, imaginile detaliate pot fi plasate cu ușurință
pe fotografia cu imaginea de ansamblu.

Identificarea imediată a aspectelor suspecte:
Clară și intuitivă.
Funcția exclusivă „asistent de comparare” prezintă
seria de fotografii făcute la programările precedente și
vă ajută să vedeți mult mai clar diferențele.
Impresionant: Transfer wireless de imagini în timp
real. Când faceți o fotografie, aceasta este transferată
instantaneu către sistemul HEINE Cube printr-o rețea
wireless, după care este ștearsă din memorie. Astfel,
ea este disponibilă pe computer sau tabletă imediat
după ce a fost făcută și chiar este accesibilă și pentru
alți utilizatori.
Menținerea unei imagini de ansamblu:
Idei inteligente pentru o documentare succesivă.
Puteți compara în mod direct imaginile curente cu unele
anterioare pe durata examinării. Sau puteți afișa patru
fotografii una lângă alta, pentru a vă ajuta să ilustrați
evoluția în timp. Sau puteți crea o soluție de tip slideover, plasând o imagine peste o alta. Sau puteți face o
comparație a conturului, în care plasați contururile unei
imagini anterioare peste fotografia curentă.

SUMAR COMANDĂ

Să trecem la cifre.
DELTA 30 cu placă de contact cu riglă de măsurare, cablu USB cu
alimentare la priză certificată din punct de vedere medical, carcasă

K-230.28.305

DELTAone Standard Edition (negru-argintiu) cu placă de contact cu riglă de măsurare,
cablu USB cu alimentare la priză certificată din punct de vedere medical, carcasă

K-210.28.305

DELTAone White Edition (alb-argintiu) cu placă de contact cu riglă de măsurare,
cablu USB cu alimentare la priză certificată din punct de vedere medical, carcasă

K-211.28.305

Placă de contact cu riglă de măsurare pentru DELTA 30

K-000.34.220

Placă de contact mică pentru DELTA 30. Pentru examinarea leziunilor pigmentate greu accesibile.

K-000.34.206

Placă de contact cu riglă de măsurare pentru DELTAone

K-000.34.222

Placă de contact mică pentru DELTAone. Pentru examinarea leziunilor pigmentate greu accesibile.

K-000.24.207

Încărcător de masă pentru DELTA 30

X-002.99.212

Carcasă de instalare smartphone pentru Apple iPhone 6/6s*, compatibilă cu DELTA 30/DELTAone

K-000.34.260

Carcasă de instalare smartphone pentru Apple iPhone 7/8*, compatibilă cu DELTA 30/DELTAone

K-000.34.261

Carcasă de instalare smartphone pentru Apple iPhone X/XS*, compatibilă cu DELTA 30/DELTAone

K-000.34.262

Carcasă de instalare smartphone pentru Apple iPhone XR*, compatibilă cu DELTA 30/DELTAone

K-000.34.263

Conector smartphone universal. Compatibil cu multe carcase de instalare smartphone obișnuite.
Conector potrivit pentru carcase de telefoane mobile cu suprafață netedă, unde camera nu trebuie să
iasă în afara carcasei.

K-000.34.270

Sistemul HEINE Cube** constă din: Hardware HEINE Cube, software HEINE Cube, 3 ore de
asistență de la distanță în prima săptămână de după instalarea inițială, actualizări de software pe o
perioadă de 2 ani, 2 ani garanție hardware pentru HEINE Cube (până la 10 clienți)

O-160.00.002

*Telefonul Apple iPhone nu este inclus în livrare. Apple, sigla Apple și iPhone sunt mărci comerciale aparținând Apple Inc., înregistrate în SUA și alte țări.
App Store este o marcă de servicii aparținând Apple Inc. **Nu este disponibil în toate țările.

CALITATE
fabricată în
GERMANIA.
Lider global în producția de instrumente de diagnostic primar, cu peste 500 de angajați, HEINE
Optotechnik este de peste 70 de ani o asociație familială 100%. Continuăm să dezvoltăm și să
producem instrumente HEINE în toate centrele noastre din Germania, unde îmbinăm experiența
și meșteșugul de zeci de ani vechime cu tehnologii de fabricație de ultimă oră.
Avem reprezentanțe în peste 120 de țări din întreaga lume, și filiale în Australia, SUA și Elveția.
De asemenea, avem 3.000 de reprezentanți, importatori și dealeri specializați.

FILIALE ȘI REPREZENTANȚE HEINE

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germania
Tel. +49 (0) 8152-38 0, Fax +49 (0) 8152-3 82 02
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com
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Așteptăm cu nerăbdare să primim vești de la dvs. și am dori să aflăm mai multe despre opiniile,
dorințele și sugestiile dvs. cu privire la produsele noastre.

