
 duńskie lupy wykonywane po indywidualnych pomiarach  
 (rozstaw źrenic, kąt nachylenia lup, odległość robocza)

 korekcja każdej wady wzroku w teleskopach i szkłach oprawek

 doskonały niemiecki układ optyczny o unikalnej  
 konstrukcji od dostawcy Leica

 bardzo duża jasność, szerokość pola widzenia i głębia ostrości

 najwyższej jakości komponenty: szkła Hoya lub Shamir,  
 tytanowe oprawy i obudowa teleskopów

 komfort dla Twojego wzroku

Dlaczego lupy ExamVision?

 Rozstaw teleskopów - najczęściej rozstaw źrenic względem 
nosa jest niesymetryczny. W lupach ExamVision teleskopy 
są wklejane zgodnie z dokładnymi pomiarami, idealnie do 
rozstawu źrenic. 

 Oprawy –  dobierane indywidualnie do kształtu  
i wielkości twarzy oraz preferencji użytkownika. 
Możliwa korekcja każdej wady wzroku.

 Kąt nachylenia (deklinacji) teleskopów - wyłącznie w lupach 
indywidualnych można idealnie dopasować kąt deklinacji. 
Indywidualne położenie uszu i nasady nosa może dać inny  
kąt nachylenia tych samych lup u różnych użytkowników. 

 Odległość robocza - w lupach ExamVision odległość roboczą 
dopasowujemy indywidualnie, od 35 cm do 60 cm, w zależności 
od wzrostu i pozycji pracy.

Dlaczego lupy indywidualne to najlepszy wybór?

Tylko idealnie dopasowane lupy dają pełen komfort - poprawiają jakość widzenia i postawę, umożliwiając pracę w optymalnej, 
ergonomicznej pozycji bez nadmiernego obciążania kręgosłupa.

Indywidualne pomiary Optymalna odległość robocza Komfort i ergonomia pracy

Lupy premium

Trzykrotny laureat nagrody Red Dot Design: 2010 - lupy HD Galilean 2.3x, 2012 - oprawa Sport, 2014 - lupy Kepler Kompakt.



Lupy premium

Możliwy kamień 
szlachetny

Teleskop TTL - blisko oka, 
większe pole widzenia

Komfortowe zauszniki,  
dostępne kolorowe końcówki

Szkła korekcyjne
Hoya lub Shamir

Indywidualnie 
grawerowane

Dowolna korekcja, specjalne 
powłoki antyrefleksyjne

Szerokie wejście teleskopów - więcej 
światła, szerokie pole widzenia

Tytanowe oprawy

Udoskonalone  
teleskopy Galilean  
lub kompaktowe Kepler

Niemiecki układ optyczny 
- duża głębia ostrości, bez 
aberracji chromatycznych

Tytanowe obudowy  
teleskopów

Komfortowe noski, różne rozmiary

Lupy dopracowane w każdym szczególe

Powiększenia lup ExamVision

Lupy HD Galilean Lupy Kepler Kompakt 3.5 4.6 5.72.3 2.8 3.3 3.8

 superkompaktowe teleskopy Kepler
 doskonały obraz - najwyższej jakości optyka
 unikalna możliwość regulacji ostrości obrazu

 udoskonalone teleskopy Galilean
 wyjątkowo jasny obraz i duże pole widzenia
 duża głębia ostrości - swoboda ruchu



Oświetlenie pola zabiegowego w linii wzroku jest szczególnie ważne przy wyższych powiększeniach. Systemy oświetlenia LED zaprojektowane 
i produkowane w Danii jako uzupełnienie lup ExamVision, dostarczają odpowiednią ilość światła, dokładnie tam gdzie tego potrzebujesz. 
Neutralne białe światło, najnowszej generacji lamp LED ExamVision, nie powoduje zmęczenia oczu i jest bezpieczne dla siatkówki.

Systemy oświetlenia

Lampa LED Nano
 Lekka, ultrakompaktowa 
 Lampa jednosoczewkowa
 Neutralne białe światło lampy NANO 6500 K 
 (27 400 Lux z 35 cm)
 Waga: 9 g 

Lampa LED Focus
 Zogniskowane, bardzo równomierne światło 
 Lampa wielosoczewkowa
 Do wyboru: naturalne, ciepłe światło Focus True 5000 K  
 (15 800 Lux z 35 cm) lub bardziej intensywne Focus Bright 
 6500 K (18 600 Lux z 35 cm)
 Waga: 17 g

Akcesoria

Filtr do kompozytu Klips uniwersalny Ekran ochronny Osłony boczne Płyn do czyszczenia Chusteczki dezynfekujące

Unit kontrolny Xtend
 Czas pracy do 24 godzin

 Obsługa bez użycia rąk dla pełnej sterylności

 Trzystopniowa regulacja natężenia światła

Unit kontrolny Essential
 Czas pracy do 12 godzin

 Płynna regulacja natężenia światła

 Kompatybilny z lampami Focus i Nano

Oświetlenie i akcesoria



Lupy indywidualne

Modele i kolory opraw 

ICON S M L

SPORT S L

COSMO S M L

czarneczerwone czerwone

czarneczerwone szare

Producent: ExamVision ApS, Samsø Denmark, www.exam-vision.com

Wyłączny dystrybutor ExamVision w Polsce: Getwell Sp. z o.o. 
ul. Milczańska 48a/1, 61-248 Poznań, +48 61 870 82 10, +48 698 216 889 
biuro@getwell.pl, www.getwell.pl

Getwell od wielu lat dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania poprawiające komfort i ergonomię pracy w stomatologii i medycynie. Wyłączny dystrybutor renomowanych firm: 
znieczulenie komputerowe Calaject Ronvig, lupy indywidualne ExamVision, krzesła ergonomiczne BQE, radiologia Genoray i 3Disc.

Galilean / Kepler

Indywidualne dodatki

Indywidualny grawer Kamień szlachetny (rubin, szafir, diament) Kolorowe końcówki zauszników

raw szareniebieskie  NOWOŚĆ


