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VISUSCREEN 100 marki ZEISS
ZEISS VISUSCREEN 100 jest wszechstronną tablicą
LCD do badania ostrości wzroku z rozdzieleniem
czerwieni/zieleni.

Główne zalety

Kontakt

Szczegóły

ZEISS VISUSCREEN 100 jest wyposażony w różne testy do badania wzroku, zarówno jednoocznego, jak i obuocznego, za pomocą różnych tablic
testowych, jak też specjalne badania dla dzieci. Mimo że jest to jedna z najbardziej kompletnych tablic do badania ostrości wzroku, dostępnych na rynku,
jest nadal bardzo łatwa i intuicyjna w użyciu.

Optymalizacja badania wzroku za pomocą różnych procedur w
sekwencji tablic testowych
Zakres możliwości zapewnia dopasowanie różnych sekwencji tablic testowych w oparciu o indywidualne preferencje. ZEISS VISUSCREEN 100 można łatwo
połączyć i rozbudować z cyfrowym foropterem VISUPHOR® 500 ﬁrmy ZEISS, aby usprawnić organizację pracy w gabinecie i wywrzeć profesjonalne
wrażenie na pacjentach.
Różne opcje sterowania z możliwością dopasowania do własnych potrzeb: ZEISS VISUSCREEN 100 można obsługiwać na podczerwień lub za pomocą
intuicyjnej aplikacji na iPada, szybko i łatwo przełączając się między tablicami testowymi.
Stosowanie nowoczesnych i precyzyjnych technologii pomiarowych ZEISS pozwala zapewniać pacjentom dobrą ostrość widzenia.

Korzyści
Urządzenie VISUSCREEN 100 mieści się nawet w małych gabinetach
(wymagana odległość: 2 metry), a rozmiar optotypów dopasowuje się
automatycznie do odległości.

ZEISS VISUSCREEN 100 współpracuje z automatycznym foropterem
ZEISS VISUPHOR 500, zapewniając szybką i łatwą refrakcję.
Płaski ekran z wysokiej jakości szklanym panelem przednim zapobiega
nierównościom i cieniom.
Wybieraj spośród dwóch opcji urządzeń wejściowych.

Optotypy Kolta pozwalające określić ostrość wzroku





Powiązane produkty

VISUSCREEN 500 i VISUPHOR 500

Automatyczna subiektywna refrakcja
Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami, aby nawiązać
współpracę
Biuro Obsługi Klienta ZEISS

ZEISS jest jednym z wiodących producentów
soczewek okularowych na świecie. Celem
marki jest zapewnianie maksymalnej precyzji i
komfortu widzenia. ZEISS projektuje i
produkuje soczewki, przyrządy i systemy
pomiarowe, a także tworzy koncepcje
handlowe i usługi technologiczne, które
nieustannie podnoszą poprzeczkę w branży
optycznej.
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