
POCZUJ DOSKONAŁOŚĆ. UŻYWAJ MOCY.
Uzyskaj idealne powiększenie do wszystkich procedur używając tylko 
jednych lup. Kepler Advanced to przełomowe lupy o zmiennym powiększeniu, 

dostarczane przez ExamVision. Dzięki systemowi Turǹ N’Click, jednym ruchem 

dobierzesz optymalne powiększenie do wykonywanej procedury.

Ciesz się następującymi korzyściami, które sprawiają, że lupy Kepler Advanced 

są unikalne na rynku lup o zmiennym powiększeniu:

Turn`N´Click system

3.6 - 4.5 - 5.5 - 6.4

  

4 powiększenia 
w 1 lupach
Jedyne lupy z 4 
powiększeniami  
do wyboru:
3.6x - 4.5x - 5.5x - 6.4x

Najwyższe 
powiększenie w lupach 
regulowanych na rynku
Najwyższe dostępne 
powiększenie 
aż do 6,4x

Najlżejsze na świecie 
lupy regulowane
o ponad 20g lżejsze niż 
porównywalne lupy
- waga już od 75g

Niezwykle trwała 
konstrukcja
Lupy wykonywane  
w  Danii na indywidualne 
zamówienie, z tytanu  
i włókna węglowego 

Wyłączny przedstawiciel w Polsce: Getwell Sp. z o.o.

ul. Milczańska 48a/1, 61-248 Poznań, tel.: 61 870 82 10, 698 216 889 
www.getwell.pl  |  www.examvision.pl  |  facebook.com/examvisionpoland
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Najlżejsze na świecie lupy  
o zmiennym powiększeniu
Wszechstronne i zaawansowane lupy w systemie Kepler – 4w1. 

Od powiększeń diagnostycznych do bliskich 
mikroskopowym. Lupy Kepler Advanced zapewniają 
doskonałą ostrość widzenia przy zachowaniu 
wygodnej, ergonomicznej pozycji.

Kepler Advanced są specjalnie zaprojektowane  
dla doświadczonych lekarzy stomatologów  
i chirurgów, którzy chcą używać najwyższej  
klasy lup, o najwyższych powiększeniach.  
W ExamVision rozwijamy i doskonalimy technologie 
optyczne, aby zaoferować najlepsze rozwiązania. Trzy 
nagrody Red Dot Design są świadectwem naszego 
nieustannego dążenia do doskonałości. Nasze lupy  
są wykonywane w 100% na indywidualne 
zamówienie, aby spełnić wszystkie wymagania 
dotyczące sposobu pracy i wzroku.

Parametry takie jak odległość robocza i kąt nachylenia 
teleskopów dobierane są na miarę do użytkownika. 
Doskonałe dopasowanie dzięki pełnej korekcji wady 
wzroku w teleskopach i szkłach otaczających  
(na podstawie recepty).

Całodzienna praca do ogólnych  
procedur i diagnostyki

Skomplikowane procedury, które wymagają 
dużego powiększenia, z zachowaniem dobrej 
głębi ostrości dla optymalnej ergonomii pracy

Powiększenie zbliżone do mikroskopowego 
pozwalające na swobodę ruchu i komfortową 
pozycję pracy 

Kepler Advanced są idealne do następujących zastosowań:

Podstawowe dane:

* Może się różnić w zależności od zdolności akomodacji. Młodsze osoby osiągają większą głębię ostrości.

 4 cm

3.5 cm

5 cm

5 cm

6 cm

6 cm

7 cm

8 cm

3.6x        4.5x        5.5x        6.4x        

Pole widzenia (z 40 cm)

Głębia ostrości (dla wieku 40 lat)*

od 32 

do 65 cm

Zmienne powiększenia do wyboru
Łatwy w obsłudze system Turn ’N’ Click

Odległość 
robocza

PO
W

IĘ
K

SZ
EN

IA

LU
PY


