Skóra ma wiele
historii do
Trzeba
po prostu
móc je

ODCZYTAĆ.

Dermatoskopy

OPOWIEDZENIA.

[ 092 ]
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DERMATOSKOPY

Dermatoskopy HEINE

DELTA 20 T

iC 1

NC 2

mini 3000 LED

mini 3000

Polaryzacja

Polaryzacja +
bez polaryzacji
(przełączalne)

Polaryzacja +
bez polaryzacji
(przełączalne)

Polaryzacja

Bez polaryzacji
(immersja)

Bez polaryzacji
(immersja)

Oświetlenie

LEDHQ

LED HQ

LED HQ

LED HQ

XHL

10 do 16 x

Do 40x cyfrowo

6 x / 10 x
Do 30x cyfrowo

10 x

10 x


baterie AA


baterie AA


rękojeść

akumulatorowa
do ładowarki
biurkowej


rękojeść

akumulatorowa
do ładowarki
biurkowej


p łytka kontaktowa

ze skalą


p łytka kontaktowa

ze skalą


p łytka kontaktowa

bez skali


p łytka kontaktowa

bez skali

–

–

Powiększenie


rękojeść bateryjna

Baterie / opcje
ładowania

Płytka kontaktowa

Możliwość
fotodokumentacji?
Opcjonalne
akcesoria
Strona


rękojeść

akumulatorowa
USB

Przewód USB

Przewód USB


p łytka kontaktowa

ze skalą


p łytka kontaktowa

ze skalą

Tak, z opcjonalnym
adapterem SLR

Tak, z
iPhone / iPod touch

Tak, z adapterem,
z iPhone / iPod touch

Mała płytka
kontaktowa do miejsc
trudnodostępnych

–

–

093 / 097

094 / 097

095 / 098


rękojeść

akumulatorowa
do ładowarki
biurkowej

p łytka kontaktowa

ze skalą

p łytka kontaktowa

bez skali

Mała płytka
Mała płytka
kontaktowa do miejsc kontaktowa do miejsc
trudnodostępnych
trudnodostępnych
096 / 098

Apple iPhone lub iPod touch nie wchodzi w zakres dostawy. Apple, logo Apple, iPhone i iPod touch są znakami towarowymi ﬁrmy Apple Inc.,
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc.

096 / 098
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DERMATOSKOPY
DELTA 20 T

[ 093 ]

Dermatoskop HEINE DELTA® 20 T
Krystalicznie czyste obrazy o wysokiej rozdzielczości dzięki wysokiej jakości
achromatycznemu układowi optycznemu. System ogniskowania zapewnia powiększenie
od 10 do 16 ×, co pozwala uzyskać szczegółowy obraz nawet najmniejszych struktur.
Przełącznik do zmiany pomiędzy trybem oświetlenia spolaryzowanym
i niespolaryzowanym. Po naciśnięciu przycisku. Nie jest konieczna wymiana płytek
kontaktowych. Dodatkowa funkcja diagnostyczna umożliwia wykrywanie „objawów
migotania“ podczas przeglądania struktur krystalicznych i pseudoprosaków.
Widok bez odblasków dzięki polaryzacji, nawet bez płynu immersyjnego.
Do szybkiej i wygodnej pracy.
Obsługa jedną ręką: indywidualne ustawianie ostrości, zakres korekcji około
od -6 do +6 dpt.
HEINE wyznaczyło nowy standard, który zapewnia, że tylko najlepszy produkt jest
wystarczająco dobry, od doboru materiałów do obróbki, od intensywności światła
i odprowadzania ciepła do współczynnika oddawania barw, tak wysoki, jak to tylko
możliwe. To właśnie nazywamy LED w jakości HEINE – lub LED HQ.
DELTA 20 T ma również możliwość cyfrowej fodokumentacji:
dermatoskop HEINE można bez problemu podłączyć do lustrzanek głównych marek
za pomocą układu optycznego. Specjalnie opracowany optyczny adapter łączy aparat
cyfrowy i DELTA 20 T tworząc niezrównaną parę.

[ 01 ]

Specjalna mała płytka kontaktowa do badania miejsc trudnodostępnych,
na przykład między palcami. Informacje dotyczące zamówień można znaleźć
na stronie 097.
Film HEINE
DELTA 20 T

TOPSELLER
[ 02 ]

Zestawy dermatoskopowe DELTA 20 T

LED

Zestaw 1: Dermatoskop DELTA 20 T z płytką kontaktową ze skalą,
rękojeścią akumulatorową BETA 4 USB z kablem USB
i zasilaczem sieciowym, bez etui [ 02 ]

K-010.28.388

Zestaw 2: Dermatoskop DELTA 20 T z płytką kontaktową ze skalą
i rękojeścią akumulatorową BETA 4 NT, bez etui [ 01 ]

K-010.24.396

Zestaw 3: 2 x Dermatoskop DELTA 20 T z płytką kontaktową ze skalą,
2 x Rękojeść akumulatorowa BETA 4 NT z ładowarką
biurkową NT 4, bez etui [ 03 ]
K-012.24.422

Kompletny zestaw zawiera: dermatoskop DELTA 20 T
płytką kontaktową 23 mm Ø ze skalą mm
10 ml olejku dermatoskopowego
kompendium dermatoskopowe
twarde etui
Zestawy dermatoskopowe DELTA 20 T w etui

LED

Rękojeść bateryjna BETA
Rękojeść akumulatorowa BETA 4 USB z kablem USB
i zasilaczem sieciowym
Rękojeść akumulatorowa BETA 4 USB
Rękojeść akumulatorowa BETA 4 NT z ładowarką biurkową NT 4

K-262.10.118
K-262.28.388
K-262.28.387
K-262.24.420

Informacje o akcesoriach na stronach 097 – 098, informacje o rękojeściach bateryjnych i akumulatorowych HEINE na stronach 140 – 145.

Dermatoskopy

Nie możesz leczyć tego, czego nie możesz zobaczyć

[ 094 ]
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DERMATOSKOPY
DERMATOSKOP CYFROWA iC 1

Dermatoskop HEINE® iC 1
Dermatoskopia cyfrowa. I przenośna.

Bezpłatna
HEINE iC 1 App

Ostre, ostrzejsze, najostrzejsze. HEINE iC 1 to urządzenie przeznaczone
do rejestrowania obrazów klinicznych i dermatoskopowych w celu dokumentowania
i wspomagania diagnostyki różnicowej czerniaka i innych zmian skórnych. W naszej
niezrównanej jakości. Ostre i bez cieni.
Dzięki, po pierwsze, naszemu precyzyjnemu, asferycznemu układowi optycznemu,
a po drugie 12-megapikselowej jakości obrazu przy wykorzystaniu z iPhone’a* 6s
lub nowszego. Po prostu pobierz aplikację iC 1, załóż telefon iPhone® i korzystaj
z cyfrowej dermatoskopii jak nigdy dotąd.
Duży, większy, największy. Wysokiej jakości asferyczny układ optyczny
z powiększeniem do 40 × oferuje w rzeczywistości wszystko, czego potrzebujesz
w praktyce.
HEINE wyznaczyło nowy standard, który zapewnia, że tylko najlepszy produkt jest
wystarczająco dobry, od doboru materiałów do obróbki, od intensywności światła
i odprowadzania ciepła do współczynnika oddawania barw, tak wysoki, jak to tylko
możliwe. To właśnie nazywamy LED w jakości HEINE – lub LED HQ.
Po naciśnięciu przycisku - funkcja przełączania. Dzięki dwóm przyciskom
przełączającym opcja przełączania między obrazami polaryzacyjnymi i immersyjnymi
jest zawsze w zasięgu ręki, niezależnie od pozycji roboczej.
Wielu oglądało smartfona. My widzimy wyjątkowy aparat i pierwszorzędny
wyświetlacz. Zdecydowaliśmy się na iPhone‘a ze względu na jakość, nastawienie
na użytkownika i koszty. Z naszej perspektywy oferuje najlepszą kamerę, monitor
o najwyższej rozdzielczości i najbardziej postępową technologię ekranu dotykowego.
* Apple, logo Apple i iPhone są znakami towarowymi ﬁrmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc.

TOPSELLER

iC 1 Zestaw/5 do iPhone 5s i SE

LED

iC 1 z płytką kontaktową ze skalą, obudowa telefonu iC 1/5 do Apple
iPhone 7, przewód USB z ładowarką sieciową z aprobatą medyczną

K-271.28.305

iC 1 Zestaw/6 do iPhone 6 / 6s

LED

Jak wyżej, ale z obudową telefonu iC 1/6 do Apple iPhone 6 / 6s

K-270.28.305

iC 1 Zestaw/7 do iPhone 7 i 8

LED

Jak wyżej, ale z obudową telefonu iC 1/7 do Apple iPhone 7 i 8

K-273.28.305

Apple iPhone nie jest w zakresie dostawy.

NOWY WYMIAR PRZESIEWOWEGO BADANIA SKÓRY: SYSTEM HEINE CUBE.
Zarządzanie zdjęciami i danymi dla maksymalnie dziesięciu mobilnych, cyfrowych
dermatoskopów HEINE iC 1. Tylko jedna wysoce inteligentna inwestycja może pomóc
w integracji danych pacjenta, zarządzaniu zdjęciami, monitorowaniu zmian skórnych
i utrwaleniu lojalności pacjentów, a także zapewnia niezależność oraz wygodę w pracy.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.heine.com/en/digital

Ze względu na lokalne przepisy, niektóre produkty mogą być niedostępne na danym obszarze.
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DERMATOSKOPY
DERMATOSKOP NC2

[ 095 ]

Dermatoskop HEINE® NC2

[ 01 ]

[ 02 ]

Bezpłatna
HEINE NC 2 App

TOPSELLER

Precyzyjne obrazy. Płytka kontaktowa [ 01 ] zapewnia wyraźny obraz
z powiększeniem 10×, wolny od reﬂeksów i bardzo szczegółowy, nawet bez płynu
immersyjnego.
Bezkontaktowy. Bez magnetycznej płytki kontaktowej [ 02 ], NC 2 służy
do bezdotykowego badania w powiększeniu 6× w celu higienicznego i skutecznego
badania skóry w dużym polu widzenia.
Cyfrowy. Opcjonalne akcesoria iPhone® / iPod® * i darmowa aplikacja NC 2, którą
opracowaliśmy, pozwalają używać NC 2 jak aparatu cyfrowego. Z cyfrowym
powiększeniem do 30 × i rozdzielczością do 12 megapikseli.** Zawiera szeroką gamę
opcji dokumentacji: zintegrowane zarządzanie pacjentami, funkcje poczty e-mail,
klasyﬁkacja informacji o obrazie oraz szczegóły pacjenta na mapie ciała. Nawet w trybie
bezkontaktowym.
Spolaryzowane oświetlenie do natychmiastowego badania bez użycia płynów
kontaktowych.
HEINE wyznaczyło nowy standard, który zapewnia, że tylko najlepszy produkt jest
wystarczająco dobry, od doboru materiałów do obróbki, od intensywności światła
i odprowadzania ciepła do współczynnika oddawania barw, tak wysoki, jak to tylko
możliwe. To właśnie nazywamy LED w jakości HEINE – lub LED HQ.
Szczególnie duże pole podglądu dzięki precyzyjnej optyce HEINE (soczewka
o średnicy 27 mm) zapewnia krystalicznie czyste obrazy o wysokiej rozdzielczości.
Regulowany okular w zakresie od 0 do +3 dpt w celu korekty i ogniskowania.
Złącze micro-USB do ładowania zintegrowanej baterii litowo-jonowej.
Bateria akumulatorowa może być wymieniona przez autoryzowanych sprzedawców.
* Apple iPhone lub iPod touch nie wchodzi w zakres dostawy. Apple, logo Apple, iPhone i iPod touch są znakami
towarowymi ﬁrmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc.
** z iPhone‘em of wersji 6s

Zestawy dermatoskopowe NC 2

LED

Dermatoskop NC 2 (z rękojeścią USB), z płytką kontaktową ze
skalą, przewodem USB z ładowarką sieciową E4-USB z aprobatą
medyczną, miękkim etui [ 01 ]
Obudowę telefonu komórkowego prosimy zamawiać osobno, zobacz akcesoria na stronie 098.

Jak wyżej, tylko bez płytki kontaktowej

D-841.78.120
D-842.78.120

[ 01 ]

Dermatoskoy HEINE NC 2 nadaje się również do użytku z systemem HEINE Cube.

Informacje o akcesoriach na stronach 097 – 098.

Dermatoskopy

Wszechstronny dermatoskop
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DERMATOSKOPY
mini 3000

Dermatoskop HEINE mini 3000® LED
Nasze mniejsze modele też są świetne

TOPSELLER

Nasze mniejsze modele też są świetne: małe na zewnątrz, ale ogromne od wewnątrz.
HEINE wyznaczyło nowy standard, który zapewnia, że tylko najlepszy produkt jest
wystarczająco dobry, od doboru materiałów do obróbki, od intensywności światła
i odprowadzania ciepła do współczynnika oddawania barw, tak wysoki, jak to tylko
możliwe. To właśnie nazywamy LED w jakości HEINE – lub LED HQ.
Dwukrotnie jaśniejszy od konwencjonalnego dermatoskopu ksenonowo-halogenowego
XHL z bezobsługowym oświetleniem LEDHQ – nie trzeba już wymieniać źródła światła.
Unikalny wskaźnik wydajności baterii: instrument jest włączany z maksymalną
intensywnością oświetlenia, a następnie natężenie oświetlenia jest regulowane
do poziomu, który odpowiada aktualnemu stanowi baterii, dzięki czemu wiadomo,
kiedy baterie trzeba będzie wymienić.
Funkcja ściemniania: jasność zmniejsza się powoli nawet przy resztkowej pojemności
baterii i ostrzega o konieczności wymiany/ładowania baterii.
Powiększenie 10x z regulacją ostrości.
Główka instrumentu wykonana z metalu.
Gwarancja 20 000 cykli włączenia / wyłączenia.
Obraz bez zniekształceń z wysoką rozdzielczością od krawędzi do krawędzi
dzięki doskonałemu, neutralnemu dla kolorów achromatycznemu układowi optycznemu.
Specjalna mała płytka kontaktowa do badania trudnodostępnych zmian,
na przykład między palcami.
Rękojeść do wyboru w kolorze czarnym lub niebieskim.

Zestaw dermatoskopowy mini 3000

2,5 V LED

Dermatoskop mini 3000 LED z płytką kontaktową ze skalą,
olejek dermatoskopowy (10ml), rękojeść bateryjna mini 3000,
miękkie etui
Jak wyżej, tylko z płytką kontaktową bez skali

D-888.78.021
D-887.78.021

Dermatoskop mini 3000 LED

2,5 V LED

rękojeść bateryjna mini 3000, płytką kontaktową ze skalą
i olejek dermatoskopowy (10ml)
Jak wyżej, tylko z płytką kontaktową bez skali

D-008.78.109
D-008.78.107

Dermatoskop HEINE mini 3000® XHL
mini 3000 z oświetleniem XHL może zrobić to wszystko równie dobrze jak jego mały
młodszy brat z oświetleniem LEDHQ (patrz powyżej). Z wyjątkiem oświetlenia XHL.
Autentyczne odwzorowanie kolorów i równomierne oświetlenie dzięki skoncentrowanemu,
jasnemu światłu ksenonowo-halogenowemu.
Dermatoskop mini 3000

2,5 V XHL

rękojeść bateryjna mini 3000, płytką kontaktową ze skalą
i olejek dermatoskopowy (10ml)
Jak wyżej, tylko z płytką kontaktową bez skali

D-001.78.109
D-001.78.107

Informacje o akcesoriach na stronach 097 – 098, informacje o rękojeściach bateryjnych i akumulatorowych HEINE na stronach 140 – 145.
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AKCESORIA

[ 097 ]

Akcesoria do Dermatoskopu DELTA 20 T

Główka dermatoskopu DELTA 20 T
z płytką kontaktową Ø 23 mm ze skalą mm,
kompendium dermatoskopowe, bez rękojeści
z płytką kontaktową Ø 23 mm bez skali,
kompendium dermatoskopowe, bez rękojeści

LED

K-008.34.221
K-008.34.222

Płytka kontaktowa

[ 01 ]

Ø 23 mm ze skalą [ 01 ]
Ø 23 mm bez skali [ 01 ]
Mała płytka kontaktowa Ø 8 mm [ 02 ]
do badania zmian w miejscach trudnodostępnych

[ 02 ]

K-000.34.216
K-000.34.217
K-000.34.205

Opakowanie 6 x 10 ml. Redukcja odblasków na zewnętrznych
warstwach skóry.

K-000.34.005

Adapter fotograﬁczny SLR
dla dermatoskopu / lustrzanek cyfrowych, z optyką.
Zapewniający ostry obraz i szerokie pole widzenia
Adapter SLR do aparatu cyfrowego Canon
Adapter SLR do aparatu cyfrowego Nikon

K-000.34.185
K-000.34.186

Przewód łączący
pomiędzy instrumentem a rękojeścią (1,3 m)

X-000.99.231

Zestaw akcesoriów fotograﬁcznych
zawierający fotoadapter SLR, przewód łączący oraz etui do paska
do aparatu cyfrowego Canon
do aparatu cyfrowego Nikon

K-000.34.190
K-000.34.191

Pochewka do paska
do rękojeści BETA

X-000.99.008

Akcesoria do Dermatoskopu iC 1

Akcesoria

[ 01 ]

[ 02 ]

Płytką kontaktową ze skalą [ 01 ]
Obudowa telefonu iC 1/7 do Apple iPhone 7/ 8 [ 02 ]
Obudowa telefonu iC 1/6 do Apple iPhone 6 / 6s
Obudowa telefonu iC 1/5 do Apple iPhone 5s / SE
Obudowa iPod iC 1/T6 do Apple iPod touch 6. generacji
Kabel USB z zasilaczem sieciowym E4-USB z aprobatą medyczną

K-000.34.201
K-000.34.253
K-000.34.250
K-000.34.251
K-000.34.252
X-000.99.303

Dermatoskopy

Olejek dermatoskopowy
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DERMATOSKOPY
AKCESORIA

Akcesoria do Dermatoskopu NC 2

Akcesoria

[ 01 ]

[ 02 ]

Płytka kontaktowa ze skalą [ 01 ]
Obudowa telefonu NC 2/7 do Apple iPhone 7/ 8 [ 02 ]
Obudowa telefonu NC 2/6 do Apple iPhone 6 / 6s
Obudowa telefonu NC 2/5 do for Apple iPhone 5s / SE
Obudowa iPod NC 2/T6 do Apple iPod touch 6. generacji
Kabel USB z zasilaczem sieciowym E4-USB z aprobatą medyczną

D-000.78.114
D-000.78.127
D-000.78.126
D-000.78.125
D-000.78.124
X-000.99.303

Akcesoria do Dermatoskopu mini 3000 LED / XHL

Główka dermatoskopu mini 3000 LED

2,5 V LED

z płytką kontaktową ze skalą mm, bez rękojeści
z płytką kontaktową bez skali, bez rękojeści

D-008.78.108
D-008.78.106

Główka dermatoskopu mini 3000 XHL

2,5 V XHL

z płytką kontaktową ze skalą mm, bez rękojeści
z płytką kontaktową bez skali, bez rękojeści

D-001.78.108
D-001.78.106

Płytka kontaktowa

[ 01 ]

[ 02 ]

bez skali mm [ 01 ]
ze skalą mm [ 01 ]
Mała płytka kontaktowa Ø 8 mm [ 02 ]
do badania zmian w miejscach trudnodostępnych

D-000.78.117
D-000.78.116
K-000.34.008

Olejek dermatoskopowy
Opakowanie 6 x 10 ml. Redukcja odblasków na zewnętrznych
warstwach skóry.

K-000.34.005

Zapasowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL

2,5 V XHL

do dermatoskopu mini 3000

X-001.88.109

Miękkie etui
do dermatoskopu mini 3000

D-887.00.000

Informacje o rękojeściach bateryjnych i akumulatorowych HEINE na stronach 140 – 145.

