Dermatoskop HEINE® NC 2
Wszechstronny dermatoskop

”

Gorąco polecam ten instrument każdemu lekarzowi
ogólnemu. Pozwala mi uściślić rozpoznanie
nietypowych objawów skórnych, takie jak brodawki
stóp, śródskórne lub podskórne ciała obce, na
przykład drzazgi drewna lub szkła i świerzbowce.
Używam go cały czas.
Dr. med. Timm Wiecken, specialista medycyny ogólnej i ratowniczej,
Herrsching, Germany

NOWOŚĆ!

Nowy konwencjonalny dermatoskop HEINE NC 2 ze skalą i powiększeniem 10 x.
Proste usunięcie płytki kontaktowej – zmienia instrument NC 2 w dermatoskop bezkontaktowy
z powiększeniem 6 x.

✔ Wyraźny i bardzo szczegółowy obraz

bez refleksów świetlnych
Odpowiednia odległość do badanego
obiektu jest ustawiona automatycznie
podczas używania z płytką kontaktową
(powiększenie 10 x); zintegrowana
skala mm ułatwia pomiar.

✔ Sprawne badanie z dużym
polem widzenia
Powiększenie 6 x bez płytki
kontaktowej mocowanej
magnetycznie.

✔ Ostry obraz w całym polu widzenia

✔ Łatwa fotodokumentacja

Szybka i łatwa dzięki współdziałaniu
z telefonami Apple® iPhone® od wersji
5* i aplikacji NC 2 – również w trybie
bezkontaktowym.

✔ Aplikacja NC 2

Szybkie, proste monitorowanie
i dokumentacja zmian skórnych.
Powiększenie cyfrowe do 30 x
z rozdzielczością do 12 megapikseli.**
Zintegrowane zarządzanie
dokumentacją pacjenta, funkcja e-mail,
przypisanie obrazu i szczegółów
badania na mapie ciała.

Precyzyjna optyka HEINE o średnicy
27 mm zapewnia ostre obrazy
o wysokiej rozdzielczości.

✔ Zawsze gotowy do użycia

Spolaryzowane oświetlenie do
natychmiastowego badania bez
użycia płynu imersyjnego.
Dostępne są dwie techniki
redukujące odbicia skórne:
1. Bezpośrednio padające
oświetlenie z płynem imersyjnym
(takim jak specjalny olejek):
płyn nakłada się między płytkę
kontaktową i skórę.
2. Technika polaryzacyjna: specjalne
spolaryzowane oświetlenie
umożliwia oglądanie warstw
skórnych bez płynu imersyjnego.

✔ Rzeczywiste odzworowanie kolorów
LED w jakości HQ – dwa razy jaśniejsze
oświetlenie niż w poprzednim modelu
NC 1. Całkiem jednorodne i jasne światło
z dokładnym odwzorowaniem kolorów
w celu dokładnej diagnozy.

Wybór zapisanych
pacjentów

Z płytką kontaktową
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Numery katalogowe do zamówień:
Bez płytki kontaktowej

A-000.00.223 pl

Zestawy dermatoskopowe NC 2
Dermatoskop NC 2 (z rękojeścią USB), z płytką kontaktową ze skalą,
przewodem USB z ładowarką sieciową E4-USB z aprobatą medyczną,
miękkim etui
Obudowę telefonu komórkowego prosimy zamawiać osobno, patrz akcesoria poniżej

Jak wyżej, tylko bez płytki kontaktowej

D-841.78.120
D-842.78.120

Akcesoria
Obudowa telefonu NC 2/7 do Apple iPhone 7
Obudowa telefonu NC 2/6 do Apple iPhone 6 / 6s
Obudowa telefonu NC 2/5 do Apple iPhone 5 / 5s / SE
Obudowa iPod NC 2/T6 do Apple iPod touch 6. generacji

D-000.78.127
D-000.78.126
D-000.78.125
D-000.78.124

* Apple iPhone 7, 6/6s, 5/5s , SE lub iPod touch 6. generacji nie wchodzi w zakres dostawy.
iPhone i iPod są znakami towarowymi ﬁrmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
** z iPhone 6s, SE i 7
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Z adapterem do telefonów iPhone
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Przypisanie obrazów
na mapie ciała

