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MEDYCYNA OGÓLNA I LARYNGOLOGIA
OTOSKOPY ŚWIATŁOWODOWE

Otoskop światłowodowy HEINE mini 3000®
Otoskop kieszonkowy z oświetleniem XHL
Nowoczesny kieszonkowy otoskop z ksenonowo-halogenową lampą XHL z
jaśniejszym rozświetlaniem i autentycznym odwzorowaniem kolorów. Unikalna
konstrukcja, kompaktowy i jasny. Zasilanie tylko z rękojeści serii mini 3000.
Dostępny w kolorze czarnym i niebieskim.
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Gwarancja 20 000 cykli włączenia/wyłączenia.
Dystalne oświetlenie światłowodowe: homogeniczne, bezrefleksyjne oświetlenie
przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej.
Okienko wzierne z 3 x powiększeniem, o konstrukcji minimalizującej refleksy świetlne
i zapewniającej ostry obraz. Wygodne, odchylane okienko wzierne wbudowane w
instrument.
Możliwość podłączenia gruszki insuflacyjnej. Umożliwia przeprowadzenie testu
pneumatycznego ruchomości błony bębenkowej. Metalowy łącznik zamawiany jest
oddzielnie.
Klips mocujący z wbudowanym wyłącznikiem. Wyłącza się automatycznie podczas
wsuwania do kieszeni.
Wymienne baterie. Baterie typu AA lub opcjonalnie bateria akumulatorowa z ładowarką
mini NT*.
Dwuczęściowy instrument, składa się z rękojeści i główki. Ułatwiona obsługa.
Uniwersalna.
Nagradzany design. Najwyższa jakość w kieszonkowym rozmiarze.
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Otoskop mini 3000 światłowodowy
z rękojeścią bateryjną mini 3000, z zestawem wzierników
wielokrotnego użytku (4 szt.), po 5 wzierników AllSpec 1x użytku
Ø 2,5 i 4 mm, z bateriami
z rękojeścią bateryjną mini 3000, po 5 wzierników AllSpec 1x użytku
Ø 2,5 i 4 mm, z bateriami
z rękojeścią akumulatorową mini 3000, po 5 wzierników AllSpec
1x użytku Ø 2,5 i 4 mm, z bateriami
(ładowarkę biurkową mini NT proszę zamawiać osobno)
Otoskop światłowodowy mini 3000, bez rękojeści
oraz dodatkowych akcesoriów

2,5 V XHL

D-001.70.120
D-001.70.110

D-001.70.301
D-001.70.106

Zapasowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL

X-001.88.105

Łącznik do gruszki insuflacyjnej

D-000.80.101

*Informacje o rozbudowie instrumentu o rękojeść akumulatorową z ładowarką mini NT
na stronie 128.
Instrumenty kieszonkowe serii HEINE mini 3000 to kompletna seria atrakcyjnych cenowo
produktów diagnostycznych HEINE. Instrumenty z zestawów są dostępne w kolorze
czarnym lub niebieskim. Przy zamówieniu prosimy o zaznaczenie wyboru preferowanego
koloru. Domyślnym kolorem przy realizacji zamówienia jest czarny.

Informacje o rękojeściach bateryjnych i akumulatorowych HEINE na stronach 123 – 128.

