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INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
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Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.
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OTOSCOAPE CU ILUMINARE CU FIBRĂ OPTICĂ (F.O.)
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Medicina generală,

ORL&VET

Iluminare cu fibră optică (F.O.) de înaltă
calitate - cu bec Xenon Halogen XHL de
înaltă intensitate

HEINE BETA® 400 Otoscop cu fibră optică (F.O.)
Otoscop cu fibră optică foarte performant cu 4.2 x mărire

NOU

Otoscop cu carcasă în întregime din metal și optică din sticlă rezistentă la zgârieturi,
care garantează o durată lungă de viață a instrumentului și examinări de înaltă
calitate.
Fereastră instrument cu 4.2 x mărire. Designul unic (în curs de brevetare) permite
sistemului optic atașat în mod permanent să fie deschis și izolat, și permite utilizarea
și curățarea instrumentului cu ușurință.
Profunzime excepțională a câmpului. Oferă imagini clare spațiale într-un interval
convenabil de lucru.
Câmp vizual larg. Oferă o imagine de ansamblu necesară și orientare perfectă în
timpul examinărilor.
Optică de precizie cu strat multiplu. Oferă o rezoluție înaltă și imagini fără distorsiuni.
Iluminare cu fibră optică. Asigură expunere omogenă, luminoasă și o imagine
neobstrucționată a canalului urechii și a timpanului.
Port de insuflare integrat. Oferă testare corespunzătoare a mobilității timpanice.

4.2 x mărire
Profunzime excepțională a câmpului

Otoscop cu fibră optică BETA 400

2.5 V

3.5 V

cu 4 vârfuri reutilizabile, fără mâner
același, fără vârfuri, fără mâner

B-001.11.401 B-002.11.401
B-001.11.400 B-002.11.400

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.077 X-002.88.078

Operare cu o singură mână

Otoscop cu fibră optică HEINE BETA 400

Otoscop standard

01
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INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
OTOSCOAPE CU ILUMINARE CU FIBRĂ OPTICĂ (F.O.)

HEINE BETA® 400 Otoscop cu fibră optică (F.O.) - Seturi de diagnostic ORL
Set complet cu: Otoscop cu fibră optică (F.O.) BETA 400
1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile (B-000.11.111)
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință 2.5 și 4 mm Ø
(B-000.11.119)
bec de schimb
carcasă solidă
2,5 V

Seturi Otoscop cu fibră optică BETA 400

B-143.10.118

Mâner baterie BETA

HEINE BETA® 400 Otoscop cu fibră optică (F.O.)-Seturi de diagnostic

Set complet cu: Otoscop BETA 400 (F.O.), Oftalmoscop BETA 200
1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile (B-000.11.111)
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință 2.5 și 4 mm Ø (B-000.11.119)
un bec de schimb la fiecare
carcasă solidă

[ 01 ]

Seturi Otoscop cu fibră optică BETA 400

2.5 V

Mâner baterie BETA

A-153.10.118

Mâner reîncărcabil BETA L și încărcător NT 300
[ 01 ]

3.5 V Li-ion

A-153.29.420

Set complet cu: Otoscop BETA 400 (F.O.), Dermatoscop DELTA 20 Plus
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință 2.5 și 4 mm Ø (B-000.11.119)
bec de schimb (pentru Otoscop BETA 400 (F.O.))

[ 02 ]

Seturi Otoscop BETA 400 (F.O.)

2.5 V

Mâner baterie BETA

A-160.10.118

Mâner reîncărcabil BETA L și încărcător NT 300
[ 02 ]

: Mâner reîncărcabil cu afișaj al stării de încărcare.

3.5 V Li-ion

A-160.29.420

INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
OTOSCOAPE CU ILUMINARE CU FIBRĂ OPTICĂ (F.O.)

ORL&VET

[ 009 ]

HEINE BETA® 200 Otoscop cu fibră optică (F.O.)
Performanță și calitate
Carcasă în întregime din metal. Un instrument de calitate cu iluminare cu fibră optică
(F.O.) pentru cabinetul medical.
Carcasă în întregime din metal crom mat. Robust, durabil și se curăță cu ușurință.
Capul instrumentului este negru mat în interior. Elimină reflexiile.
Iluminare distală cu fibră optică (F.O.): - cu tehnologie Xenon Halogen XHL.
Lumina este omogenă și nu produce reflexii ale canalului urechii și a timpanului.
Fereastră mare de vizualizare, cu sticlă rezistentă la zgârieturi, din sticlă optică cu
strat multiplu, cu 3 x mărire. Imagine neobstrucționată, fără distorsiuni.
Fereastra de vizualizare este rabatabilă și încastrată în instrument. Util pentru
manevrarea instrumentului, nu se pierde.
Port de insuflare. Test fiabil al mobilității timpanice.

Otoscop cu fibră optică BETA 200

2.5 V

3.5 V

cu 4 vârfuri reutilizabile, fără mâner
același, fără vârfuri, fără mâner

B-001.11.501 B-002.11.501
B-001.11.500 B-002.11.500

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.077 X-002.88.078

Iluminare cu fibră optică (F.O.)
Carcasă în întregime din metal
3 x mărire
Fereastră de vizualizare din sticlă de cuarț

HEINE BETA® 200 Otoscop cu fibră optică (F.O.)-Seturi de diagnostic ORL
Set complet cu: Otoscop cu fibră optică BETA 200 (F.O.)
1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile (B-000.11.111)
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință 2.5 și 4 mm Ø (B-000.11.119)
bec de schimb
carcasă solidă
Seturi Otoscop BETA 200 (F.O.)

2.5 V

Mâner baterie BETA

B-141.10.118

3.5 V NiMH

3.5 V Li-ion

Mâner reîncărcabil BETA R pentru priză
rețea de alimentare cu electricitate

B-141.20.376 B-141.27.376

Mâner reîncărcabil BETA TR cu
adaptor fișă de contact

B-141.20.384 B-141.27.384

Mâner reîncărcabil BETA NT și
încărcător NT 300

B-141.20.420

Mâner reîncărcabil BETA L și
încărcător NT 300

B-141.29.420

: Mâner reîncărcabil cu afișaj al stării de încărcare.

Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.
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OTOSCOAPE CU ILUMINARE CU FIBRĂ OPTICĂ (F.O.)

HEINE BETA® 200 Otoscop cu fibră optică (F.O.)-Seturi de diagnostic
Set complet cu: Oftalmoscop BETA 200, Otoscop cu fibră optică BETA 200,
1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile (B-000.11.111)
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință 2.5 și 4 mm Ø (B-000.11.119)
un bec de schimb la fiecare
carcasă solidă
Seturi de diagnostic BETA 200 F.O.

2.5 V

Mâner baterie BETA

A-132.10.118

3.5 V NiMH

3.5 V Li-ion

Mâner reîncărcabil BETA R pentru priză
rețea de alimentare cu electricitate

A-132.20.376 A-132.27.376

Mâner reîncărcabil BETA TR cu
adaptor fișă de contact

A-132.20.384 A-132.27.384

Mâner reîncărcabil BETA NT și
încărcător NT 300

A-132.20.420

Mâner reîncărcabil BETA L și
încărcător NT 300

: Mâner reîncărcabil cu afișaj al stării de încărcare.

A-132.29.420

INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
OTOSCOAPE CU ILUMINARE CU FIBRĂ OPTICĂ (F.O.)
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HEINE K180® Otoscop cu fibră optică (F.O.)
Otoscop standard cu fibră optică
Otoscop cu iluminare cu fibră optică (F.O.) din policarbonat robust, cu greutate
redusă și fereastră de vizualizare cu 3 x mărire din acril rezistent la zgârieturi. Este
identic din punct de vedere tehnic cu Otoscopul cu fibră optică BETA 200.
Otoscop cu fibră optică K 180

2.5 V

3.5 V

cu 4 vârfuri reutilizabile, fără mâner
același, fără vârfuri, fără mâner

B-001.11.551
B-001.11.550

B-002.11.551
B-002.11.550

Bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.077 X-002.88.078

.
Iluminare cu fibră optică (F.O.).
Construcție durabilă din policarbonat.

HEINE K180® Otoscop cu fibră optică (F.O.)-Seturi de diagnostic
Set complet cu: Otoscop cu fibră optică K 180 (F.O.)
1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile (B-000.11.111)
husă
Seturi Otoscop cu fibră optică K 180 2.5 V
Mâner baterie BETA

3.5 V NiMH

3.5 V Li-ion

B-181.10.118

Mâner reîncărcabil BETA R pentru priză
rețea de alimentare cu electricitate

B-181.20.376 B-181.27.376

Mâner reîncărcabil BETA TR cu
adaptor fișă de contact

B-181.20.384 B-181.27.384

Mâner reîncărcabil BETA NT și
încărcător NT 300

B-181.20.420

Mâner reîncărcabil BETA L și
încărcător NT 300

B-181.29.420

Set complet cu Oftalmoscop K 180, Otoscop cu fibră optică K 180 (F.O.)
1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile (B-000.11.111)
carcasă solidă
Seturi combinate de diagnostic K 180
Mâner baterie BETA

2.5 V

3.5 V NiMH

3.5 V Li-ion

A-279.10.118

Mâner reîncărcabil BETA R pentru priză
rețea de alimentare cu electricitate

A-279.20.376

A-279.27.376

Mâner reîncărcabil BETA TR cu
adaptor fișă de contact

A-279.20.384

A-279.27.384

Mâner reîncărcabil BETA NT și
încărcător NT 300

A-279.20.420

Mâner reîncărcabil BETA L și
încărcător NT 300

A-279.29.420

: Mâner reîncărcabil cu afișaj al stării de încărcare.

Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.

Medicina generală,

01

[ 012 ]

01

INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
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HEINE mini 3000® Otoscop cu fibră optică (F.O.)
Otoscop compact de buzunar cu iluminare cu fibră optică (F.O.)
Otoscop de buzunar, modern, design unic și compact. Ușor de manevrat și
performant.
Poate fi utilizat numai cu sistemul de mâner mini 3000. Disponibil în negru sau
albastru.
Becuri Xenon Halogen pentru iluminare intensă și redare de înaltă precizie a culorii.
Sunt garantate 20.000 de cicluri de utilizare ON/OFF.
Iluminare distală cu fibră optică (F.O.): Iluminare fără reflexii ale canalului urechii și a timpanului.

Fereastră de vizualizare cu 3x mărire și suprafață optimizată a carcasei pentru
imagini extrem de clare și reflexii minime. Fereastra de vizualizare este rabatabilă și
încastrată în instrument.
Testarea pneumatică a mobilității timpanice folosind portul de insuflare și un
conector opțional.
Clema de prindere a mânerului este prevăzută cu comutator on/off. Se închide
automat când este pus în buzunar.
Baterii înlocuibile. Mărime AA, sau baterie reîncărcabilă opțională cu încărcător de
masă mini NT. *
Mâner și cap din 2 piese. Ușor de întreținut, flexibil.
Design atractiv. Calitate maximă cu dimensiuni minime.

Otoscop de buzunar modern

Otoscop cu fibră optică mini 3000

2.5 V

Iluminare cu fibră optică (F.O.)

cu mâner baterie mini 3000, 1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile și 5 din
ambele vârfuri AllSpec de unică folosință de dia. 2.5 mm și 4 mm, cu baterii
cu mâner baterie mini 3000 și 5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință
de dia. 2.5 și 4 mm, cu baterii

D-001.70.120

Port pentru testare pneumatică

cu mâner reîncărcabil mini 3000 și 5 din ambele vârfuri AllSpec de unică
folosință de dia. 2.5 și 4 mm
(vă rugăm să comandați încărcătorul de masă mini NT separat)

D-001.70.110

cap otoscop cu fibră optică mini 3000 fără mâner și fără accesorii

D-001.70.301
D-001.70.106

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.105

Conector port de insuflare pentru Otoscop cu fibră optică mini 3000

D-000.80.101

*Pentru a actualiza la un instrument reîncărcabil cu încărcător de masă mini NT, a se vedea
pagina 128.

Instrumente de buzunar HEINE mini 3000 – o gamă completă de instrumente de
diagnostic de înaltă calitate pentru buzunarul dumneavoastră. Disponibil în negru sau
albastru. Vă rugăm să specificați culoarea pe care o preferați atunci când plasați
comanda. În caz contrar, veți primi instrumentele comandate în culoarea neagră.

Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.
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OTOSCOAPE CU ILUMINARE CU FIBRĂ OPTICĂ (F.O.)

HEINE mini 3000® Otoscop cu fibră optică (F.O.)-Seturi de diagnostic

Set complet cu: Otoscop cu fibră optică (F.O.) mini 3000
1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile (B-000.11.111)
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință de dia. 2.5 și 4 mm
(B-000.11.119)
carcasă solidă
Seturi de diagnostic Otoscop cu fibră optică (F.O.) mini 3000

2.5 V

cu mâner baterie mini 3000 cu baterii

D-851.10.021

Set complet cu: Oftalmoscop mini 3000, Otoscop cu fibră optică mini 3000,
1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile (B-000.11.111)
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință de dia. 2.5 și 4 mm (B-000.11.119)
carcasă solidă
Seturi de diagnostic Otoscop cu fibră optică (F.O.) mini 3000

2.5 V

cu 2 mânere baterie mini 3000 cu baterii

D-873.11.021

Set complet cu: Oftalmoscop mini 3000, Otoscop cu fibră optică mini 3000,
încărcător de masă mini NT
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință de dia. 2.5 și 4 mm (B-000.11.119)
Seturi de diagnostic Otoscop cu fibră optică (F.O.) mini 3000

2.5 V

cu 2 mânere reîncărcabile mini 3000

D-859.11.022*

* cu acest Nr. Art., este disponibil numai în negru.
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INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
OTOSCOAPE CU ILUMINARE CU FIBRĂ OPTICĂ (F.O.)

HEINE mini 3000® LED Otoscop cu fibră optică (F.O.)
cu iluminare cu LED de Calitate HEINE – LED

HQ

Otoscop modern cu iluminare cu LED care nu necesită întreținere. De două ori mai
luminos decât un instrument standard cu Xenon Halogen.
Toate caracteristicile Otoscopului cu fibră optică mini 3000, cu următoarele
caracteristici suplimentare:
Nu necesită întreținere, LED-ul nu trebuie schimbat niciodată.
Management termic cu LED-uri pentru un flux luminos constant pe toată durata de
viață.
LED de înaltă performanță: iluminare luminoasă și absolut omogenă cu redare
excelentă a culorilor - temperatura de culoare 4000 K, indicele de redare a culorii
>95, și >90 indice de redare culoarea roșie.
De două ori mai luminos decât un instrument standard cu Xenon Halogen.
Indicator exclusiv de performanță baterie: Atunci când instrumentul este pornit, este
afișată intensitatea luminoasă maximă, apoi intensitatea luminii este reglată până la
nivelul care corespunde cu starea de încărcare curentă a bateriei, astfel încât să știți
când trebuie schimbate bateriile.
Funcția exclusivă de scădere treptată a nivelului de încărcare reduce intensitatea de
iluminare cu nivelul bateriei pentru a vă anunța când să înlocuiți bateria.
Timp de funcționare de până la 10 ore. Bateriile trebuie schimbate mai rar și bateriile
reîncărcabile durează mai mult.
Instrument de buzunar care nu necesită
întreținere
Iluminare intensă cu LED
Timp de funcționare de până la 10 ore

Otoscop cu fibră optică mini 3000 LED
cu mâner baterie mini 3000, 1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile și 5 din
ambele vârfuri AllSpec de unică folosință de dia. 2.5 mm și 4 mm cu baterii
cu mâner baterie mini 3000 și 5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință
de dia. 2.5 și 4 mm cu baterii
cu mâner reîncărcabil mini 3000 și 5 din ambele vârfuri AllSpec de unică
folosință de dia. 2.5 și 4 mm
(vă rugăm să comandați încărcătorul de masă mini NT separat)
cap otoscop cu fibră optică mini 3000 LED fără mâner și fără accesorii

Conector port de insuflare pentru Otoscop cu fibră optică mini 3000

2.5 V

D-008.70.120
D-008.70.110

D-008.70.301
D-008.70.106

D-000.80.101

*Pentru a actualiza la un instrument reîncărcabil cu încărcător de masă mini NT, a se vedea
pagina 128.

Instrumente de buzunar HEINE mini 3000 – o gamă completă de instrumente de
diagnostic de înaltă calitate pentru buzunarul dumneavoastră. Disponibil în negru sau
albastru. Vă rugăm să specificați culoarea pe care o preferați atunci când plasați
comanda. În caz contrar, veți primi instrumentele comandate în culoarea neagră.

Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.
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OTOSCOAPE ȘI ACCESORII

HEINE mini 3000® LED Otoscop cu fibră optică (F.O.)-Seturi de diagnostic

Set complet cu: Otoscop cu fibră optică (F.O.) mini 3000 LED
1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile (B-000.11.111)
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință de dia. 2.5 și 4 mm
(B-000.11.119)
carcasă solidă
Seturi de diagnostic Otoscop cu fibră optică (F.O.) mini 3000 LED

2.5 V

cu mâner baterie mini 3000 cu baterii

D-885.20.021

Set complet cu: Oftalmoscop mini 3000 LED, Otoscop cu fibră optică mini 3000 LED,
1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile (B-000.11.111)
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință de dia. 2.5 și 4 mm
(B-000.11.119)
carcasă solidă
Seturi de diagnostic Otoscop cu fibră optică (F.O.) mini 3000 LED

2.5 V

cu 2 mânere baterie mini 3000 cu baterii

D-886.11.021

Set complet cu: Oftalmoscop mini 3000 LED, Otoscop cu fibră optică mini 3000 LED,
încărcător de masă mini NT
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință de dia. 2.5 și 4 mm (B-000.11.119)
Seturi de diagnostic Otoscop cu fibră optică (F.O.) mini 3000 LED
cu 2 mânere reîncărcabile mini 3000

2.5 V
D-860.11.022*

* cu acest Nr. Art., este disponibil numai în negru.

HEINE AllSpec® Vârfuri de unică folosință

Ø 2,5 mm

Pentru unică folosință. Igienic, fără contaminare încrucișată.
Design HEINE original. Potrivire fermă pe capul otoscopului.
Calitate garantată. Fără margini ascuțite.
Vârfuri AllSpec de unică folosință (gri)

Ø 4 mm

pentru Otoscoapele BETA 400, BETA 200, K 180, mini 3000 F.O., mini 3000
1000 buc./pachet. 2.5 mm dia. (nou-născuți) [ 03 ]
1000 buc./pachet. 4 mm dia. (adulți) [ 03 ]
Set cu 10 pachete de dozare cu 250 vârfuri, 2.5 mm dia. (nounăscuți) [ 01 ]
Set cu 10 pachete de dozare cu 250 vârfuri, 4 mm dia. (adulți) [ 01 ]
Dozator vârfuri AllSpec [ 02 ]
[ 01 ]
[ 02 ]

Dozatorul de vârfuri AllSpec include vârfuri de Ø 2.5 mm și 4 mm [ 02 ].

Dimensiunea potrivită, vizibilă și disponibilă în mod instantaneu.
Un vârf curat pentru fiecare pacient.
: De unică folosință.

B-000.11.128
B-000.11.127
B-000.11.151
B-000.11.150
B-000.11.148

ORL&VET
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INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
ACCESORII OTOSCOP (FIBRĂ OPTICĂ ȘI mini 3000)

Vârfuri reutilizabile
Fabricate din plastic SANALON S de înaltă densitate cu finisaj exterior neted. Ușor
de curățat. Se pot utiliza toate germicidele obișnuite. Autoclavabile până la 134 °C.
Formă ergonomică. Inserare netraumatică nedureroasă.
Design de blocare pozitivă. Potrivire fermă pe capul otoscopului.
Ø 2,4 mm Ø 3 mm

Ø 4 mm Ø 5 mm

1 bucată

50 de bucăți

B-000.11.107
B-000.11.108
B-000.11.109
B-000.11.110

B-000.11.207
B-000.11.208
B-000.11.209
B-000.11.210

Vârfuri reutilizabile (negru)
pentru Otoscoapele BETA 400, BETA 200, K 180,
mini 3000 F.O., mini 3000
Vârf reutilizabil 2.4 mm dia.
Vârf reutilizabil 3.0 mm dia.
Vârf reutilizabil 4.0 mm dia.
Vârf reutilizabil 5.0 mm dia.

1 set = 4 buc. vârfuri reutilizabile SANALON S 2.4 / 3 / 4 / 5 mm dia.

B-000.11.111

Vârfuri moi de unică folosință pentru vârfuri reutilizabile
Se potrivesc pe capătul vârfurilor AllSpec pentru a proteja canalul urechii.
Vârfuri moi de unică folosință (negru)
Ø 3 mm

Ø 5 mm

Vârf moale de unică folosință 3mm dia. 40 buc. / 1 pachet
Vârf moale de unică folosință 5 mm dia. 40 buc. / 1 pachet

B-000.11.141
B-000.11.142

: De unică folosință.

Balon de insuflare
Pentru testare pneumatică.
Balon de insuflare pentru Otoscoapele BETA 400, BETA 200 și K 180
Balon de insuflare pentru Otoscopul cu fibră optică mini 3000 cu conector

Conector port de insuflare pentru Otoscopul cu fibră optică mini 3000

B-000.11.240
D-000.80.102
D-000.80.101

01

INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
OTOSCOAPE CU ILUMINARE DIRECTĂ

[ 017 ]

Medicina generală,

ORL&VET

Iluminare directă de înaltă
intensitate cu Xenon
Halogen XHL.

HEINE BETA® 100 Otoscop de diagnostic
Otoscop de diagnostic cu o carcasă în întregime din metal
Un otoscop cu iluminare directă Xenon Halogen într-un cap elegant al
instrumentului în întregime din metal. Pentru utilizare cu specule reutilizabile sau
specule UniSpec de unică folosință. Cu adaptorul de vârf (B-000.11.306) este, de
asemenea, posibil să se utilizeze vârfurile AllSpec de unică folosință.
Carcasă în întregime din metal. Excepțional de robust și durabil.
Capul instrumentului este negru mat în interior. Elimină reflexiile.
Tehnologie Xenon Halogen XHL. Lumină albă, extrem de intensă.
Fereastră mare de vizualizare, cu sticlă rezistentă la zgârieturi, cu 3 x mărire.
Imagine neobstrucționată, fără distorsiuni.
Fereastra de vizualizare este rabatabilă și încastrată în instrument. Util pentru
manevrarea instrumentului, nu se pierde.
Port de insuflare. Test fiabil al mobilității timpanice.

Carcasă în întregime din metal

Otoscop de diagnostic BETA 100

2.5 V

3.5 V

cu 6 specule reutilizabile, fără mâner
fără specul, fără mâner

B-001.11.527 B-002.11.527
B-001.11.525 B-002.11.525

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.037

Fereastră de vizualizare din sticlă de cuarț
Manevrarea cu ușurință a instrumentului

Manșon de schimb pentru bec. Reduce reflexiile. [ 01 ]

X-002.88.049

B-000.11.212

[ 01 ]

Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.
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OTOSCOAPE CU ILUMINARE DIRECTĂ

HEINE BETA® 100 Seturi de diagnostic ORL
Set complet cu: Otoscop de diagnostic BETA 100
1 set (6 buc.) de specule reutilizabile (B-000.11.221)
10 specule UniSpec de unică folosință, 4 mm dia. (B-000.11.237)
bec de schimb
carcasă solidă
Seturi Otoscop BETA 100

2.5 V

3.5 V NiMH

3.5 V Li-ion

Mâner baterie BETA
Mâner reîncărcabil BETA R pentru priză
rețea de alimentare cu electricitate

B-236.10.118
B-236.20.376

B-236.27.376

Mâner reîncărcabil BETA TR cu
adaptor fișă de contact

B-236.20.384

B-236.27.384

Mâner reîncărcabil BETA NT și
încărcător NT 300

B-236.20.420

Mâner reîncărcabil BETA L și
încărcător NT 300

B-236.29.420

: Mâner reîncărcabil cu afișaj al stării de încărcare.

HEINE BETA® Set de diagnostic
Set complet cu: Oftalmoscop BETA 200, Otoscop de diagnostic BETA 100
1 set (6 buc.) de specule reutilizabile (B-000.11.221)
10 specule UniSpec de unică folosință, 4 mm dia. (B-000.11.237)
un bec de schimb la fiecare
carcasă solidă
Seturi de diagnostic BETA

2.5 V

Mâner baterie BETA

A-234.10.118

3.5 V NiMH

3.5 V Li-ion

Mâner reîncărcabil BETA R pentru priză
rețea de alimentare cu electricitate

A-234.20.376 A-234.27.376

Mâner reîncărcabil BETA TR cu
adaptor fișă de contact

A-234.20.384 A-234.27.384

Mâner reîncărcabil BETA NT și
încărcător NT 300

A-234.20.420

Mâner reîncărcabil BETA L și
încărcător NT 300

: Mâner reîncărcabil cu afișaj al stării de încărcare.

A-234.29.420

INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
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HEINE BETA® K 100 Otoscop de diagnostic
Otoscop de diagnostic cu carcasă robustă din policarbonat
Un otoscop de diagnostic cu preț convenabil, cu iluminare directă Xenon Halogen.
Capul este turnat în policarbonat robust.
Pentru utilizare cu specule reutilizabile sau specule UniSpec de unică folosință. Cu
adaptorul de vârf (B-000.11.306) este, de asemenea, posibil să se utilizeze vârfurile
AllSpec de unică folosință.
Construcție durabilă din policarbonat. Design rezistent la șocuri.
Capul instrumentului este negru mat în interior. Elimină reflexiile.
Tehnologie Xenon Halogen XHL. Lumină albă, extrem de intensă.
Fereastră mare de vizualizare din acril, cu 3 x mărire. Imagine cu focalizare clară și
fără distorsiuni.
Fereastra de vizualizare este rabatabilă și încastrată în instrument. Util pentru
manevrarea instrumentului, nu se pierde.
Port de insuflare. Test fiabil al mobilității timpanice.

Construcție durabilă din policarbonat.
Manevrarea cu ușurință a instrumentului

[ 01 ]

Otoscop de diagnostic K 100

2.5 V

cu 3 specule reutilizabile 3.5 / 4.5 / 5.5 mm dia., fără
mâner
fără specul, fără mâner

B-001.11.576 B-002.11.576
B-001.11.575 B-002.11.575

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.037 X-002.88.049

Manșon de schimb pentru bec [ 01 ]
Reduce reflexiile.

3.5 V

B-000.11.212

HEINE® K 100 Seturi de diagnostic ORL
Set complet cu: Otoscop de diagnostic K 100
1 set (6 buc.) de specule reutilizabile (B-000.11.221)
bec de schimb
husă
Seturi Otoscop K 100

2.5 V

Mâner baterie BETA

B-237.10.118

3.5 V NiMH

3.5 V Li-ion

Mâner reîncărcabil BETA R pentru priză
rețea de alimentare cu electricitate

B-237.20.376 B-237.27.376

Mâner reîncărcabil BETA TR cu
adaptor fișă de contact

B-237.20.384 B-237.27.384

Mâner reîncărcabil BETA NT și
încărcător NT 300

B-237.20.420

Mâner reîncărcabil BETA L și
încărcător NT 300

B-237.29.420

: Mâner reîncărcabil cu afișaj al stării de încărcare.

Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.
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HEINE® K 100 Seturi de diagnostic ORL
Set complet cu: Otoscop de diagnostic K 100
3 specule reutilizabile (B-000.11.222)
husă
Seturi Otoscop K 100

2.5 V

3.5 V NiMH

3.5 V Li-ion

Mâner baterie BETA

B-245.10.118

Mâner reîncărcabil BETA R pentru priză
rețea de alimentare cu electricitate

B-245.20.376

B-245.27.376

Mâner reîncărcabil BETA TR cu
adaptor fișă de contact

B-245.20.384

B-245.27.384

Mâner reîncărcabil BETA NT și
încărcător NT 300

B-245.20.420

Mâner reîncărcabil BETA L și
încărcător NT 300

B-245.29.420

: Mâner reîncărcabil cu afișaj al stării de încărcare.

Seturi de diagnostic ORL HEINE
Set complet cu: Otoscop de diagnostic K 100
3 specule reutilizabile (B-000.11.222)
Apăsător de limbă pentru spatule linguale din lemn
un bec de schimb pentru fiecare instrument
carcasă solidă

Seturi de diagnostic ORL
Mâner baterie BETA

2.5 V
3.5 V NiMH
B-241.10.118

3.5 V Li-ion

Mâner reîncărcabil BETA R pentru
priză rețea de alimentare cu
electricitate

B-241.20.376

B-241.27.376

Mâner reîncărcabil BETA TR cu
adaptor fișă de contact

B-241.20.384

B-241.27.384

Mâner reîncărcabil BETA NT și
încărcător NT 300

B-241.20.420

Mâner reîncărcabil BETA L și
încărcător NT 300

B-241.29.420

: Mâner reîncărcabil cu afișaj al stării de încărcare.

Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.
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Otoscop HEINE mini 3000®
Otoscop compact de buzunar cu iluminare directă
Otoscop de buzunar, modern, design unic și compact. Poate fi utilizat numai cu
sistemul de mâner mini 3000. Disponibil în negru sau albastru.

Otoscop de buzunar modern

Capul instrumentului este negru mat în interior. Elimină reflexiile.
Tehnologie avansată Xenon Halogen XHL, oferind cu 100% mai multă lumină decât
becurile convenționale. Lumină albă foarte intensă pentru iluminare perfectă.
Mâner și cap din 2 piese. Ușor de întreținut, flexibil. Compatibil cu alte capete de
instrument mini 3000.
Fereastră de vizualizare cu 3x mărire și suprafață optimizată a carcasei pentru
imagini extrem de clare și reflexii minime.
Fereastra de vizualizare este rabatabilă și încastrată în instrument. Util pentru
manevrarea instrumentului, nu se pierde.
Mâner de înaltă calitate: Partea superioară a mânerului este din finisaj crom/plastic
fin. Anti-șoc, robust, anti-alunecare.
Clema de prindere a mânerului este prevăzută cu comutator on/off. Utilizare în
condiții de siguranță. Se închide automat când este pus în buzunar. Sunt garantate
20.000 de cicluri de utilizare.
Baterii înlocuibile. Mărime AA, sau baterie reîncărcabilă opțională cu încărcător de
masă mini NT. *

Se oprește automat
Mâner reîncărcabil opțional

Otoscop mini 3000

2.5 V

cu mâner baterie mini 3000, 1 set (4 buc.) de vârfuri reutilizabile și 5
din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință de dia. 2.5 mm și 4 mm,
cu baterii
D-001.70.220
cu mâner baterie mini 3000 și 5 din ambele vârfuri AllSpec de unică
folosință de dia. 2.5 mm și 4 mm, cu baterii
cu bec, fără mâner și fără accesorii

D-001.70.210
D-001.70.206

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.110

*Pentru a actualiza la un instrument reîncărcabil cu încărcător de masă mini NT, a se vedea
pagina 128.
®

Seturi de diagnostic HEINE mini 3000

Set complet cu: Otoscop mini 3000
1 set (4 buc.) vârfuri reutilizabile
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință de dia. 2.5 și 4 mm
carcasă solidă
Seturi de diagnostic mini 3000

2.5 V

mâner baterie mini 3000 cu baterii

D-851.20.021

Set complet cu: Oftalmoscop mini 3000, Otoscop mini 3000,
1 set (4 buc.) vârfuri reutilizabile
5 din ambele vârfuri AllSpec de unică folosință de dia. 2.5 și 4 mm
carcasă solidă
Seturi de diagnostic mini 3000

2.5 V

2 mânere baterie mini 3000 cu baterii

D-873.21.021

Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.
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INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
ACCESORII OTOSCOP (DIAGNOSTIC)

HEINE UniSpec® Specul ureche de unică folosință
De unică folosință. Igienic și utilizare în condiții de siguranță.
Design HEINE original. Blocare pozitivă la otoscop.
Calitate garantată. Fără margini ascuțite.
Un specul curat, nou pentru fiecare pacient. Dimensiunea potrivită, vizibilă și
disponibilă în mod instantaneu.
2.5 mm dia. 4 mm dia.

Specul ureche UniSpec de unică folosință (gri)
pentru BETA 100 și K 100
Pachet de 1000, 2.5 mm dia. (nou-născuți) 1000 buc. / 1 pachet

Pachet de 1000, 4 mm dia. (adulți) 1000 buc. / 1 pachet
Dozator vârfuri UniSpec

B-000.11.242
B-000.11.241
B-000.11.146

: De unică folosință.

Specule reutilizabile
Turnat în SANALON S de înaltă densitate, suprafață netedă. Ușor de curățat, se
poate dezinfecta cu soluții convenționale. Autoclavabil la 134 °C.
Design ergonomic. Inserare netraumatică nedureroasă.
Blocare metalică de siguranță cu fiting tip baionetă. Blocare pozitivă, de lungă durată
la otoscop.
2.2 mm dia.

4.5 mm dia.

2.8 mm dia.

5.5 mm dia.

3.5 mm dia.

10 mm dia.

Specule reutilizabile (negru)
pentru BETA 100 și K 100
1 set = 5 specule ureche și 1 specul nas
3 specule 3.5 / 4.5 / 5.5mm dia.
Specul ureche 2.2 mm dia.
Specul ureche 2.8 mm dia.
Specul ureche 3.5 mm dia.
Specul ureche 4.5 mm dia.
Specul ureche 5.5 mm dia.
Specul nas 10 mm dia.

B-000.11.221
B-000.11.222
B-000.11.215
B-000.11.216
B-000.11.217
B-000.11.218
B-000.11.219
B-000.11.220

Adaptor vârf
Carcasă în întregime din metal. Adaptor pentru vârfuri AllSpec de unică
folosință (p. 15) pentru diagnosticare (BETA 100, K 100).
Adaptor vârf

B-000.11.306

Balon de insuflare
Pentru testare pneumatică.
Balon de insuflare pentru Otoscoapele BETA 100 și K 100

B-000.11.240

INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
[ 023 ]
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INSTRUMENTE ORL

Suport spatulă linguală
Pentru spatule linguale din lemn
Tehnologie Xenon Halogen XHL. Iluminare concentrată a cavității bucale și a
faringelui.
Ghid de lumină pentru bec. Evită orbirea.

[ 01 ]

Suport spatulă linguală

2.5 V

pentru spatule linguale din lemn, fără mâner

B-001.12.302 B-002.12.302

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.037 X-002.88.049

Ghid de lumină de schimb pentru bec [ 01 ]

3.5 V

B-000.12.308

Suport spatulă linguală
Cu ejector spatulă pentru utilizare cu spatule linguale HEINE de unică folosință
Tehnologie Xenon Halogen XHL. Iluminare concentrată a cavității bucale și a faringelui.

Ghid de lumină pentru bec. Evită orbirea.
Ejector spatulă. Fără atingerea spatulelor linguale utilizate.
Numai pentru spatule linguale de plastic HEINE de unică folosință. Robust și igienic.
Suport spatulă linguală

2.5 V

cu ejector spatulă, fără mâner

B-001.12.305 B-002.12.305

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.037 X-002.88.049

Pachet de 100 de spatule linguale de plastic de unică
folosință

3.5 V

B-000.12.304

HEINE mini 3000® Suport spatulă linguală
Cu ejector spatulă pentru utilizare cu spatule linguale HEINE de unică folosință
Poate fi utilizat numai cu sistemul de mâner mini 3000.
Presiunea degetului eliberează spatula linguală utilizată.
Fără atingerea spatulelor linguale utilizate.
Tehnologie Xenon Halogen XHL. Iluminare concentrată a cavității bucale și a faringelui.

Numai pentru spatule linguale HEINE de unică folosință. Robust și igienic.
Suport spatulă linguală mini 3000

[ 01 ]

2.5 V

Cap suport spatulă linguală cu bec, fără mâner [ 01 ]
complet cu mâner baterie mini 3000* și 5 spatule de unică folosință,
cu baterii [ 02 ]

D-001.74.100

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.037

Pachet de 100 de spatule linguale de plastic de unică
folosință

B-000.12.304

D-001.74.118

[ 02 ]

* Disponibil în negru sau albastru. Vă rugăm să specificați culoarea pe care o preferați atunci când plasați comanda. În
caz contrar, veți primi instrumentele comandate în culoarea neagră.

Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.
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INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
LĂMPI DIAGNOSTICARE DE BUZUNAR

HEINE® mini-c Lampă cu clemă
Lampă diagnosticare de buzunar, compactă, cu durată lungă de viață
Lampă diagnosticare de buzunar, robustă, compactă, cu durată lungă de viață, design
modern cu cap cu finisaj cromatic. Lumină intensă, concentrată datorită becului Xenon
Halogen XHL.

Lampa cu clemă mini-c se potrivește numai pe mânere mini-c. Mânerul mini-c nu
este compatibil cu instrumentele mini 3000. Mânerul este disponibil în negru sau
albastru.
Lampă cu clemă cu lampă ureche pentru otoplastie. Lampa de ureche este utilizată
pentru a se asigura că aparatele auditive se potrivesc în mod adecvat.
Lampă compactă, ovală, atractivă. Se potrivește ergonomic în mână.
Mâner de înaltă calitate: Partea superioară a mânerului este din finisaj crom/plastic
fin. Anti-șoc, robust, anti-alunecare.
Clema de prindere a mânerului este prevăzută cu comutator on/off. Utilizare în
condiții de siguranță. Se închide automat când este pus în buzunar. Sunt garantate
20.000 de cicluri de utilizare.
Baterii înlocuibile. Mărime AAA.
Design înregistrat.
[ 01 ]

[ 02 ]

[ 03 ]

Lampă cu clemă mini-c

2.5 V

cu baterii (în folie cu bule de aer) [ 01 ]
cu Lampă ureche cu baterii (în folie cu bule de aer) [ 02 ]

D-001.73.109
D-001.73.103

Lampă ureche pentru Lampă cu clemă mini-c, 6 bucăți în folie
cu bule de aer [ 03 ]

D-000.73.105

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.108

Instrumente de buzunar HEINE mini 3000 – o gamă completă de instrumente de
diagnostic de înaltă calitate pentru buzunarul dumneavoastră. Disponibil în negru
sau albastru. Atașamentele de Lampă cu clemă mini 3000 și Lampă cu clemă minic de la HEINE sunt disponibile numai cu cap cu finisaj cromatic. Vă rugăm să
specificați culoarea pe care o preferați atunci când plasați comanda. În caz contrar,
veți primi instrumentele comandate în culoarea neagră.

INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
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HEINE mini 3000® Lampă cu clemă
Lampă diagnosticare de buzunar, compactă, cu durată lungă de viață
Lampă diagnosticare de buzunar, robustă, compactă, cu durată lungă de viață, design
modern cu cap cu finisaj cromatic. Lumină intensă, concentrată datorită becului Xenon
Halogen XHL.
Poate fi utilizată numai cu sistemul de mâner mini 3000. Mânerul este disponibil în negru
sau albastru.

Lampă compactă, ovală, atractivă. Se potrivește ergonomic în mână.
Mâner și cap din 2 piese. Ușor de întreținut, flexibil. Compatibil cu alte capete de
instrument mini 3000.
Tehnologie avansată Xenon Halogen XHL, oferind cu 100% mai multă lumină decât
becurile convenționale. Lumină intensă, focalizată.
Mâner de înaltă calitate: Partea superioară a mânerului este din finisaj crom/plastic
fin. Anti-șoc, robust, anti-alunecare.
Clema de prindere a mânerului este prevăzută cu comutator on/off. Utilizare în
condiții de siguranță. Se închide automat când este pus în buzunar.

[ 01 ]

[ 02 ]

Lampă de buzunar cu durată lungă
de viață
Se oprește automat

Sunt garantate 20.000 de cicluri de utilizare.
Baterii înlocuibile. Mărime AA, sau baterie reîncărcabilă opțională cu încărcător de
masă mini NT. *
Lampă ureche pentru otoplastie [ 02 ]. Lampa de ureche este utilizată pentru a se asigura
că aparatele auditive se potrivesc în mod adecvat.

Lampă cu clemă mini 3000

2.5 V

complet cu mâner baterie mini 3000, cu baterii [ 01 ]

D-001.73.131

Cap lampă cu clemă mini 3000 fără mâner

D-001.73.130
D-000.73.105

Mâner reîncărcabil opțional

Lampă ureche pentru Lampă cu clemă mini 3000, 6 bucăți în
folie cu bule de aer [ 02 ]

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.107

*Pentru a actualiza la un instrument reîncărcabil cu încărcător de masă mini NT, a se vedea
pagina 128.

Instrumente de buzunar HEINE mini 3000 – o gamă completă de instrumente de
diagnostic de înaltă calitate pentru buzunarul dumneavoastră. Disponibil în negru
sau albastru. Atașamentele de Lampă cu clemă mini 3000 și Lampă cu clemă minic de la HEINE sunt disponibile numai cu cap cu finisaj cromatic. Vă rugăm să
specificați culoarea pe care o preferați atunci când plasați comanda. În caz contrar,
veți primi instrumentele comandate în culoarea neagră.

Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.
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INSTRUMENTE MEDICINA GENERALĂ ȘI ORL
LĂMPI DIAGNOSTICARE DE BUZUNAR

HEINE mini 3000® Lampă combinată
Lampă compactă, cu multiple întrebuințări, cu suport integrat de spatulă linguală
Lampă diagnosticare de buzunar, robustă, compactă, cu durată lungă de viață,
design modern. Lumină intensă, concentrată datorită becului Xenon Halogen XHL.
Poate fi utilizată numai cu sistemul de mâner mini 3000.
Disponibil în negru sau albastru.
Cu multiple întrebuințări. Se poate utiliza precum o lampă obișnuită și precum un suport
iluminat de spatulă linguală pentru spatule din lemn și spatule HEINE de unică folosință.

Mâner și cap din 2 piese. Ușor de întreținut, flexibil. Compatibil cu alte capete de
instrument mini 3000.
Tehnologie avansată Xenon Halogen XHL, oferind cu 100% mai multă lumină decât
becurile convenționale. Lumină intensă, focalizată.
Mâner de înaltă calitate: Partea superioară a mânerului este din finisaj crom/plastic
fin. Anti-șoc, robust, anti-alunecare.
Clema de prindere a mânerului este prevăzută cu comutator on/off. Utilizare în
condiții de siguranță. Se închide automat când este pus în buzunar. Sunt garantate
20.000 de cicluri de utilizare.
Baterii înlocuibile. Mărime AA, sau baterie reîncărcabilă opțională cu încărcător de
masă mini NT. *

Lampă combinată mini 3000

2.5 V

pe mâner baterie mini 3000 cu 5 spatule linguale de unică folosință și
baterii, fără mâner

D-001.76.120
D-001.76.101

bec de schimb Xenon Halogen XHL

X-001.88.107

Cutie cu 100 de spatule linguale de unică folosință [ 01 ]

B-000.12.304

[ 01 ]

*Pentru a actualiza la un instrument reîncărcabil cu încărcător de masă mini NT, a se
vedea pagina 128.

Instrumente de buzunar HEINE mini 3000 – o gamă completă de instrumente de
diagnostic de înaltă calitate pentru buzunarul dumneavoastră. Disponibil în negru sau
albastru. Vă rugăm să specificați culoarea pe care o preferați atunci când plasați
comanda. În caz contrar, veți primi instrumentele comandate în culoarea neagră.

Pentru informații privind bateriile și mânerele reîncărcabile HEINE, a se vedea paginile 124 – 129.

