
A PeriOptix, amely 2013 óta az Amerikai DenMat vállalat tulajdonát képezi, több mint 
20 éve az egyik piacvezető Lupe és LED lámpa rendszer.

•  Minőségi és innovatív termékek, mint a Firefly® és a LumiPro™, melyek maximálisan 
kielégítik a felhasználók igényeit.

•  Csúcsminőségű, pillekönnyű Lupe és LED lámpa.

•  Amerikában készülő termékek, kaliforniai kereskedelmi és szerviz központtal.

Látható különbség a PeriOptix lupékkal.
Minden PeriOptix nagyító lencse csúcskategóriás, törésálló üvegből készül és a teljes 
látómezőben biztosítja az optimális élességet. Többféle nagyítású lencsék és a 
különböző stílusú keretek elegáns és teljes mértékben testreszabható megoldást 
biztosítanak a legkülönbözőbb igények kielégítésére is.

nagyítás nélkül 2.5x nagyítás 3.5x nagyítás

kis látómező nagy látómező

A nagyítás növelése, 
kisebb látómezőt eredményez.

Maximális tisztaság,  
ergonómia és megvilágítás.

Miért a PeriOptix?

Küldetésünk
A PeriOptix arra törekszik, hogy termékeivel a legkiválóbb nagyítást és megvilágítást 
biztosítsa a felhasználó számára, amely lehetővé teszi hogy felismerje és megállapítsa 
a problémákat és tökéletes megoldást nyújtson a páciens számára. 
Termékeink nemcsak a látás élességének javításával segítik a páciens ellátását, hanem 
elősegítik a megfelelő ergonómiát is, amely csökkentheti a fáradtságot.
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Pupillatávolság
A pupillatávolság (PD) megadja a szemek 
pupillájinak középpontjai közti távolságot 
milliméterben. Ezt a mérést PeriOptix 
értékesítő kollégánk vagy bármely optikus 
gyorsan elvégezheti. Megjegyzés: ha optikus 
méri, győződjön meg arról, hogy a mérést 
legalább háromszor ismételje meg.

Right PD Total PD Left PD

Munkatávolság
A munkatávolság az a 
pácienstől való távolság, 
amelyben a felhasználó 
kényelmesen dolgozik. 
Ezt a távolságot akkor 
kell lemérni, amikor a 
felhasználó háta egyenes 
és kényelmes pozícióban 
helyekzedik el.

Egyedi TTL lupék
254 – 660 mm

Flip-Up lupék

308 – 380 mm
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PeriVista™ Sport keret 

A PeriVista sport keretek egyedileg a PeriOptix lupékhoz készülnek.  Ez a legnépszerűbb 
keret, mert stílusos kivitelben nyújt erős védelmet. Ez a keret lehetővé teszi a felhasználó 
számára, hogy olyan beállításokat hajtson végre, amelyek segítik 
a tökéletes illeszkedést az archoz.

• 2 féle pozíció állítható orrnyereggel

•  3 pozícióba állítható szárak, az 
optimális dőlésszög beállításához

• Dioptriás lencse opció

Lupe Szemüveg keretek Fejlámpa

A fenti méréseket PeriVista Sport kerettel végeztünk, nagy munkatávolsággal.

Prémium minőségű személyre szabott lupe, 
kiemelkedő élesség a látómező teljes területén!
A TTL (through-the-lens) lupék egyedileg, teljesen személyre szabottan az Ön igényeinek 
megfelelően készülnek, csúcsminőségű alkatrészek és szigorú minőségi előírások szerint, 
lehetővé téve a teljes látómezőn belüli éles és színtorzítás nélküli nagyítást.

Érezze a PeriOptix által nyújtott előnyöket.
A kényelem szempontjából a legfontosabb választás a megfelelő keret. A PeriOptix 
keretek többféle stílusban és beállítással elérhetőek, így kiemelkedő kényelmet és 
testreszabhatóságot biztosítva viselőjük számára.  A PeriOptix modern, kiváló minőségű 
alapanyagokból készült kereteket kínál, amelyek egyszerre felelnek meg az Ön gyakorla-
ti és stílusbeli igényeinek egyaránt. 

Lássa meg, amit eddig nem látott.
A PeriOptix nagyteljesítményű fejlámpák nagymértékben javítják a lupéval látott 
kép élességét, eltávolítva az árnyékokat a szájüregből, kiküszöbölve az orvosi lámpa  
folyamatos állítgatásának szükségességét. Egyenletes és természetes színt biztosít a 
szájüregen belül is, amely segíti Önt a tökéletes munka elvégzésben.

Lézer lupe betét opció
(808 nm-em OD >4)

3 pozícióba állítható 
szárak, az optimális 
dőlésszög beállításához

2 pozícióban állítható 
orrnyereg

Arany (Titán) Fehér Kék (Petrol) EzüstMatt fekete Piros RézSzürke

MicroLine™ Mini vezetékes LED lámpa
Fény intenzitás: 61 Lumen
Bevilágított terület: 75 mm
Színhőmérséklet: 6.500 K
Súly: 9 g

Microline Flip-Up Lupe Legacy Flip-Up LupePanoramic Flip-Up Lupe

Hogies™ keret Classic Titanium keret Mirage keretRimz keret

HDMax™ 2.5 TTL Lupe
Súly: 47 g 
Látómező: 8.9 cm 
Mélységélesség: 14 cm

HDMax™ 3.0 TTL Loupes
Súly: 48 g 
Látómező: 8.25 cm 
Mélységélesség: 12.7 cm

HDMax™ 3.5 TTL Loupes
Súly: 51 g 
Látómező: 7.6 cm 
Mélységélesség: 11.4 cm

Prismatic 4.0x TTL Loupes
Súly: 61 g   
Látómező: 6.35 cm 
Mélységélesség: 6.35 cm

Firefly® vezetél nélküli LED lámpa
Fény intenzitás: 43 Lumen
Bevilágított terület: 70 mm
Színhőmérséklet: 5.800 K
Súly: 28 g
Választható színek: fekete, piros, kék

LumiPro™ vezetékes LED lámpa
Fény intenzitás: 92 lumen
Bevilágított terület: 90 mm
Színhőmérséklet: 5.500 K
Súly: 8 g


