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Fundada em 1970 a TECNOBRASIL IND. E COM. LTDA., mais conhecida como RAMOS MEJIA,
fabricante dos produtos RM tem como objetivo principal a excelência em qualidade e inovação 

de seus produtos e serviços para o profissional do ramo óptico.

Nossa história começa, na verdade, em 1955 quando o Dr. Antonio Ramos Mejia,
oftalmologista residente na cidade que tem seu mesmo sobrenome, localizada na
grande Buenos Aires (Argentina); funda a empresa Produtos Óticos Ramos Mejia.

Atuando principalmente no setor de maquinários e tecnologia, pode-se dizer
certamente que 3 gerações de óticos aprenderam e continuam utilizando  

as famosas máquinas do Dr. Ramos Mejia.

Atualmente a empresa tem como enfoque principal o profissionalismo interno.
Atuando com pessoal altamente gabaritado, das especialidades da engenharia, direito  
e administração; acredita que com Ciência o bom atendimento sempre será prestado.

Ao tempo de sua fundação, somente se fabricava um único produto: a Lixadeira RM, 
primeira lapidadora manual eficaz para produção. Posteriormente, com o incremento do setor,  

adotou-se a política “Tudo para a ótica”, com a ampliação da linha de produtos.

O grupo TECNOBRASIL / RM selou parcerias com mais renomadas empresas internacionais  
do mercado oferendo a seus cliente e parceiros equipamentos com tecnologia de ponta.

Neste Catálogo Geral de Produtos pode-se encontrar uma gama muito grande de
produtos para os mais diversos seguimentos de ramo óptico: Produtos para montagem, Produtos

para o balcão e vitrine e para Saúde Visual.
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Facetadora Diamantada RM
Equipamento para desbaste, acabamento 
e ringles para CR e Cristal.
 
Características básicas:
Trabalho com ou sem Bomba.
Reservatório de água reserva já incluso. 

Carenagem:..........................Fibra de vidro
Motor:............................Potência1/4CV
......................................Rotação 3600 RPM
Voltagem:................................110 ou 220 v
Dimensões:......................35 x 39,5 x 30 cm
Peso:..............................................10kg

Facetadora Diamantada MASTER
Equipamento para desbaste, acabamento
e ringles para CR, Cristal e Poli.
 
Características básicas:
Controle de fluxo de água automático.
Atende qualquer volume de produção.
Carenagem:..........................Fibra de vidro
Motor:..................................Potência1/4CV
.....................................Rotação 3600 RPM
Voltagem:...............................110 ou 220 v
Dimensões:.....................35 x 39,5 x 30 cm
Peso:................................................10,5kg

Facetadora Diamantada POLISHING
Equipamento para desbaste, acabamento
ringles e polimento para CR e Poli.
 
Características básicas:
Controle de fluxo de água automático.
Alta qualidade de polimento, com uso de
rebolo diamantado.
Carenagem:..........................Fibra de vidro
Motor:..................................Potência1/4CV
.....................................Rotação 3600 RPM
Voltagem:...............................110 ou 220 v
Dimensões:.....................35 x 39,5 x 30 cm

Facetadora Diamantada COMBO
Equipamento completo para desbaste,
acabamento e polimento para CR, Poli 
e Cristal.

Características básicas:
Única máquina com todas as soluções
de corte e acabamento.
Controle de fluxo de água automático.
Alta qualidade de polimento, com uso
de rebolo diamantado.
Carenagem:..........................Fibra de vidro
Motor:.................................Potência1/4CV
.....................................Rotação 3600 RPM
Voltagem:...............................110 ou 220 v
Dimensões:.....................35 x 39,5 x 30 cm
Peso:...................................................13kg

1) Rebolo de desbaste CR / CRISTAL
Granulação:..................................150/170
Produção média:..................15.000 lentes

2) Rebolo de acabamento e ringles
CR / CRISTAL
Granulação:.........................................600
Produção média:..................15.000 lentes

1) Rebolo desbaste CR / Poli
Granulação:.......................................40/60
Produção média:..................20.000 lentes
 
2) Rebolo de desbaste CRISTAL
Granulação:...................................150/170
Produção média:..................20.000 lentes
 
3) Rebolo de acabamento e ringles
CR / CRISTAL e Poli
Granulação:..........................................600
Produção média:..................20.000 lentes

1) Rebolo desbaste CR / Poli
Granulação:.......................................40/60
Produção média:...................20000 lentes

2) Rebolo de desbaste CRISTAL
Granulação:...................................150/170
Produção média:...................15000 lentes

3) Rebolo de acabamento e ringles
CR / CRISTAL e Poli
Granulação:..........................................600
Produção média:..................20.000 lentes

4) Rebolo polimento
CR / Poli
Granulação:..........................................800
Produção média:..................20.000 lentes

DIAMANTADAS

1) Rebolo desbaste CR / Poli
Granulação:.......................................40/60
Produção média:...................20000 lentes

2) Rebolo polimento CR / Poli
Granulação:..........................................800
Produção média:...................20000 lentes

3) Rebolo de acabamento e ringles
CR / Poli
Granulação:..........................................600
Produção média:..................20.000 lentes
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Debastadeira Automática CR Cutter

Equipamento de corte automático 
para lentes em CR39. Ideal para um 
desbaste rápido e preciso com base em 
modelo de plástico, lente de apresentação 
ou lente acabada.
 
Motor:...............................................150 W
Voltagem:............................... ............220v
Dimensões:........................25 x 18 x 17 cm
Peso:..................................................4,1kg

Facetadora Diamantada Lumina

Equipamento com desbaste, 
acabamento e ringles para CR e Cristal. 
 
Características básicas:

Possui 3 pistas individuais para 
maior área de trabalho. Ideal para 
passagens de lentes e acabamentos.

Motor:................................Potência 1/5 CV
.....................................Rotação 2600 RPM
Voltagem:............................... 110 ou 220v
Dimensõe:..........................35 x 23 x 26 cm
Peso:................................................... 9 kg

1) Rebolo de ringles
Granulação:............................................400

2) Rebolo de acabamento CR39 / CRISTAL
Granulação:........................................... 280

3) Rebolo de desbaste CR39 / CRISTAL
Granulação:........................................... 180

1) Rebolo com pista de desbaste
CR/ CRISTAL
Granulção:...............................................300

2) Rebolo de acabamento e ringles
CR / CRISTAL
Granulção:........................................350/600

Rebolo para polimento de alta performance

Sistema de corte em fresa de alta precisão. 
Sua lente já sai com o tamanho ideal para 
passar para o processo de elaboração do 
bisel, borda plana simples ou acabamento 
polido.

Adquira a Furadeira de Modelos e o Centrador para um corte centralizado
e preciso, pronto para o acabamento.

DIAMANTADAS

Facetadora Diamantada DOUBLE

Facetadora compacta com a vantagem 
do polimento embutido. Equipamento 
completo com desbaste, acabamento 
e ringles para pequenas produções. 
Reservatório de água embutido com 
sistema de controle do fluxo de água.
Trabalha os tipos de lente:
CR e Cristal

Motor:..................................Potência1/5CV
.....................................Rotação 2600 RPM
Voltagem:...............................110 ou 220 v
Dimensões:......................39,5 x 45 x 30cm
Peso:.....................................................8kg
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Facetadora Diamantada DUO

Equipamento para desbaste, acabamento 
e ringles para CR e Cristal.
 
Características básicas:
Funcional sistema com reservatório de 
água interno para pequenas produções.
 
Equipamento portátil, altamente compacto.
 
Motor:.................................Potência1/5CV
.....................................Rotação 2600 RPM
Voltagem:...............................110 ou 220 v
Dimensões:........................45 x 33 x 31 cm
Peso:.....................................................9kg

Facetadora Diamantada
Acabamento Mini

Equipamento para acabamento em
lentes CR39, Cristal e Policarbonato.

Características básicas:
Sistema de acabamento mais compacto
do mercado.

Dispensa o uso de bomba de água.

Motor:.................................Potência1/5CV
.....................................Rotação 2600 RPM
Voltagem:..............................110v ou 220v
Dimensões:.....................15 x 29 x 21,5 cm
Peso:...............................................4,05 kg

Facetadora Diamantada Quebra 
Canto Vision

Equipamento com aplicação específica em
quebrar cantos das lentes trabalhadas em
facetadoras automáticas.

Características básicas:
Dispensa o uso de bomba de água.
Rebolo em posição frontal para facilitar 
o serviço.

Motor:.................................Potência1/5CV
.....................................Rotação 2600 RPM
Voltagem:............................................220v
Dimensões:..................25 x 15,5 x 18,5 cm
Peso:..................................................4,7kg

1) Rebolo de desbaste CR/ CRISTAL
Granulação:.......................................180

2) Rebolo de acabamento e ringles
CR / CRISTAL
Granulação:.......................................280

1) Rebolo de acabamento
CR / CRISTAL e Poli
Granulação:................................300/350

2) Rebolo de acabamento e ringles
CR / CRISTAL e Poli
Granulação:.......................................600

1) Rebolo de acabamento CR / CRISTAL e Poli 
Granulação:.................................................650

Amplo rebolo com duas pistas 
de granulações diferentes para 
melhor acabamento e pista de 
ringles.

DIAMANTADAS



9

Linha completa de rebolos e ferramentas diamantadas 
para a linha óptica.

Rebolos fabricados com pó de diamante de altíssima 
qualidade.

Camada grossa de diamante, o que permite uma 
grande durabilidade do rebolo.

Linha de Rebolos para Facetadoras manuais

Rebolos de alto rendimento para desbaste de CR e Policarbonato,
desbaste Cristal , Acabamento com ringles e Polimento.

Linha de Rebolos para Facetadoras Automáticas 
e Computadorizadas

Nesta linha de rebolos foi desenvolvido um processo especial de
sinterização, que permite a compactação perfeita do diamante para
um corte e acabamento de nível superior.

Linha de Discos Diamantados para Facetadoras Manuais
e Computadorizadas

Uma gama completa de discos para fio de nylon e para quebra cantos
para as mais diversas marcas e modelos de facetadoras do mercado.

Fabricamos rebolos para as mais diversas MARCAS e MODELOS 
de facetadoras do mercado. Consulte!

Uma grande linha de rebolos das marcas mais procuradas do mercado.

REBOLOS DIAMANTADOS
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LIXADEIRAS

Lixadeira RM
Máquina de lapidação 
por sistema de lixas.

Motor:..............................................Potência1/4CV
..................................................Rotação 1745 RPM
Voltagem:............................................110 ou 220v
Dimensões:....................................45 x 39 x 45 cm
Peso:...............................................................16kg
Polia:.................................................38 x 1060 mm

Lixadeira Dupla RM
Máquina de lapidação p
or sistema de lixas.

Motor:..............................................Potência1/3CV
..................................................Rotação 1745 RPM
Voltagem:............................................110 ou 220v
Dimensões:....................................44 x 45 x 44 cm
Peso:...............................................................22kg
Polia:.................................................38 x 1060 mm

Lixadeira RM Small
Máquina de lapidação por 
sistema de lixas.
Características básicas:
Máquina compacta.
Possui controle de fluxo de água automático.
Apoio ergonômico para as mãos.
Perfeito acabamento em qualquer tipo de lente.

Motor:..............................................Potência1/4CV
..................................................Rotação 1745 RPM
Voltagem:............................................110 ou 220v
Dimensões:................................25 x 39,5 x 30 cm
Peso:...............................................................12kg
Polia:..................................................50 x 444 mm

Reservatório de água RM

Reservatório de água com 
sistema de decantação.
Características básicas:
Atende qualquer volume de produção.
Sistema de decantação, evita acúmulo de detritos
e mantém a água limpa.
Carenagem:.........................................Poliestireno
Dimensões:.....................................50 x 30 x 17cm
Peso:.............................................................1,6 kg

Pode ser utilizada com as Lixadeiras ou
com as Facetadoras diamantadas.

BOMBA RM

Bomba Centrífuga 
para lapidadoras
manuais.
Vazão:.............................10 litros / min.
Voltagem:..........................110 ou 220v
Dimensões:.................26 x 11 x 11 cm
Peso:...........................................1,2kg

BOMBA Especial
Bomba Centrífuga para lapidadoras
manuais e automáticas.
Alta vazão e grande durabilidade.
Vazão:.........................33,5 litros / min.
Voltagem:..........................110 ou 220v
Dimensões:..............38 x 12,5 x 14 cm
Peso:........................................4,15 kg

Polia flexível/expansível

Fácil troca de lixas.
Carenagem em fibra de vidro
(evita choques, não enferruja
com água e possui menor peso).

Equipamento trabalha com duas
polias expansivas, sendo uma para
desbaste e outra para acabamento.

Motor com sistema de amortecedor
AVS; livre de vibrações.
Silenciosa

POLIA 38 x 1060 mm POLIA 50 x 444 mm
Lixas
Fornecemos qualquer medida e
granulação sob encomenda.

Acessórios
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Pantógrafo Radial.
Corte automático do modelo com precisão
milimétrica.

Furadeira de Modelos.

Executa a furação diretamente em modelos para 
trabalho em facetadoras automáticas.
Escala milimetrada para perfeita centralização.
Furação universal com brocas de aço.

Facetadora completa com 4 rebolos
para desbate, acabamento e polimento
para todos os materiais.

Simples e amigável teclado para utilização
fácil e sem complicações.

Inédito sistema de fechamento automático
da lente com controle de pressão para sua
maior comodidade e segurança.

Todas as funções são controladas
através de um moderno sistema digital e
visualizadas em tela LCD. Maior precisão
e qualidade para suas lentes!

Centrador
Equipado com luminária interna.
Fácil visualização da lente.

Funções variadas para execução do bisel, borda plana e polimento de bordas.

FACETADORAS AUTOMÁTICAS

Facetadora automática 
STAR 3000
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Excelon New Centrador

FACETADORAS AUTOMÁTICAS

Composições

Biseladora automática computadorizada tridimensional.

Efetua todos os tipos de elaboração: desbaste, 
acabamento, bisel, polimento, ranhura e quebra cantos.

ALL IN ONE: Facetadora com 
leitor incorporado com nova 
tecnologia Smart Reading.

Tela ÚNICA: Simplicidade  
e facilidade operacional com 
todas as principais funções 
em uma única e ampla tela  
de 9,7 polegadas.

Novo Digital Pattern: Novo módulo 
aperfeiçoado com mais opções de 
mudança de formato nas lentes. 
Agora qualquer personalização
é possível!

Leitor Tridimensional com 
novas funções para diferenciar 
leituras de armações de  acetato 
ou metal e armações de curva 
baixa ou curva alta.

Novas Opções de Corte:
Possibilidade é o que não falta 
com a Excelon New. Faça bisel 
assimétrico, minibisel, hídrido de 
bisel  + fio de nylon, entre outros.

Corte todos os materiais: 
CR39, Cristal, Policarbonato, 
Trivex, Alto Índice, além de 
lentes com tratamentos.

Simulação 3D: Simule como sua 
lente vai ficar, antes mesmo de 
fazê-la! Com esse novo módulo é 
possível simular o posicionamento 
do bisel ou do fio de nylon ponto a 
ponto, analisando toda a superfície 
da lente.

Fio de Nylon 3D e QUEBRA
CANTOS interno e externo.

Lentes Hidrofóbicas: Novo 
módulo especial para o corte 
em lentes hidrofóbicas.

Perfeição em sua melhor 
forma: Atinja novos 
patamares na qualidade e 
nas possibilidades de diversa 
formas de lentes.

Sistema de Pressão adaptável: Tira a pressão da lente adaptando-se
ao corte, reduzindo erros de eixo e perdas de lentes.
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Excelon New Drill Centrador

FACETADORAS AUTOMÁTICAS

Composições

Biseladora automática computadorizada tridimensional.

Efetua desbaste, acabamento, bisel, polimento, ranhura, 
quebra cantos e furação. Possui todas as funções da 
Excelon New, além de exclusivas funções da Excelon 
New Drill.

Novo módulo de furação:
Mais rápido, mais fácil e muito
mais preciso!

Editor de Furos: Módulo 
inédito que possibilita 
espelhar os furos, aumentar a 
largura, descentralização dos 
furos, além de mostrar na tela 
todas as medidas de ambas 
as lentes.

Na tela principal você pode 
analisar as posições, os 
descentramentos e ainda 
fazer alterações nos furos, 
tudo com imagem em escala 
de 1:1.

Job control: Novo módulo que
apresenta em uma única tela 
todas as opções de trabalho da 
facetadora, podendo o operador 
ter uma visão ampla de cada lente 
e fazer um revisão ou alteração 
rápida para cada trabalho.

Nova função PREVIEW:
Veja como irão sair as 
furações antes de fazê-las. 
Ou simule outros tipos de 
furos e novas posições.

Perfeição: Execute de forma 
simples e prática as mais 
novas opções de furação e de 
personalização de lentes.

Easy Mover: Exclusiva função
que facilita no posicionamento
e movimentação dos furos de
acordo com o tipo de furo 
escolhido. Maior rapidez nos 
trabalhos.
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FACETADORAS AUTOMÁTICAS

Totalmente integrado.

Leitura tridimensional, centragem/ blocagem
automáticas e lensometria digital; tudo em um
só equipamento.

Leitura tridimensional, centragem / blocagem automáticas e lensometria digital; 
tudo em um só equipamento.

Composições

Excelon New Drill + ABL Excelon New + ABL

Lensômetro digital integrado, fornece valores 
esféricos, cilíndricos e eixos de qualquer tipo 
de lente. Sistema inteligente com câmera 
automática para reconhecimento do tipo de 
lente (visão simples, bifocal ou progressiva).

Tela “touch screen” para uma prática 
e rápidainteração do usuário.

Função “drop and block” para 
centralização automática sem erros 
e sem perda de tempo!

Precisão total através do sistema
de blocagem robotizada.

O Sistema de modificação de formato 
da lente “Digital Pattern” tornar-se ainda 
mais preciso em conjunto com o sistema 
inteligente de câmera integrada: tornando 
qualquer personalização possível!

Memória interna para armazenamento 
de mais de 1000 serviços.

Função “digital scanning” para digitalização da lente, sem necessidade de uso 
do leitor 3D.
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KAIZER ABL KAIZER SMART KAIZER

Exclusiva função de corte a “FRESA”.
Sistema mais rápido e preciso no mundo
em termos de cortes para Cr39, 
Policarbonato e Alto Índices. Solução 
para os problemas de eixo em lentes 
hidrofóbicas.

Execute os mais novos e modernos tipos
de bisel através do rebolo especial 
(opcional). Bisel normal, Mini Bisel, Bisel 
Assimétrico, Bisel Semi U, Hídrido de 
Bisel e Fio de Nylon são algumas das 
configurações possíveis.

Único sistema de furação independente
do mercado. Não pare os trabalhos de
seu equipamento durante o processo de
furação. Através do “JOB MANAGER”
você pode executar outras funções como
desbaste, acabamento, fio de nylon
enquanto seu equipamento efetua as
furações simultaneamente.
Produtividade elevada a máxima potência!

Faça lentes únicas e realmente 
personalizadas. A mecatrônica avançada 
de Kaizer garante trabalhos perfeitos e de 
precisão indiscutível.

Sistema totalmente interativo com tela de
resolução HD ( High Definition ) de 
10 polegadas. Visualize ambas lentes 
simultanemente, bem como todos os 
processos e principais funções em uma 
única tela!

Novo sistema de escaneamento garante
que mesmo formatos côncavos, 
pontiagudos ou estreitos sejam 
perfeitamente mensurados para uma 
acabamento final de excelente qualidade.

FACETADORAS AUTOMÁTICAS

Composições

Biseladora automática com sistema de 
corte a fresa de alto desempenho.

Efetua todos os tipos de elaboração: 
desbaste, acabamento, bisel, polimento, 
ranhura, quebra cantos e furação.
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FACETADORAS AUTOMÁTICAS

Solução remota de integração entre sistemas de montagem.

Sistema de leitura remota que possibilita total integração entre estabelecimentos (filiais/matriz ou lojas/laboratório 
central). Compatibilidade total entre os sistemas de leitura e de montagem da linha Excelon NEW, Excelon NEW 
DRILL e KAIZER.

A partir da leitura de uma armação/lente em seu estabelecimento o sistema HERA envia pela internet os dados para a 
biseladora de sua matriz ou laboratório central, que elabora o corte da lente com base nos dados recebidos.

Com o software HERA você pode integrar vários
leitores e várias biseladoras ao mesmo tempo de
forma prática e rápida.

Alta precisão com brusca redução de custos
logísticos e notável melhoria na rapidez do 
atendimento ao seu cliente, tudo em 
uma  única solução integrada!

Interface gráfica amigável e de fácil utilização 
para envio e recebimento dos dados em 
poucos segundos.

Todas as informações captadas na leitura
da armação/lente juntamente com dados 
da receita (DP, altura, ponte aro, etc) são 
enviadas de forma remota pelo sistema 
HERA que transfere automaticamente 
estas informações para a biseladora.

Impressionante comodidade e rapidez
com as funções “one click”. Estabeleça
conexões entre leitor/biseladora, importe
ou exporte dados em um único toque!
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Acessórios Facetadoras Automáticas 

Black Pad Huvitz

Rolo com 1000 Unidades

Ventosa plástica retangular Star 3000

Ventosa plástica redonda Star 3000

Black Pad Vision

Rolo com 1000 unidades
Pad de adesão padrão (24mm)

Ventosa pequena linha Excelon 16x19mm

Ventosa pequena com rebaixo linha 
Excelon 16x19mm

Ventosa média linha Excelon 16x23mm

Bomba para linha Huvitz

Bomba centrifuga para facetadoras 
automáticas

Vazão:......................................70 litros/min
Voltagem:................................110 ou 220v
Dimensões:........................21 x 12 x 13cm
Peso:..................................................2,3kg

Bomba Star 3000

Bomba centrífuga para facetadora 
Star 3000   
 
Vazão:...................................12 litros / min 
Voltagem:...........................................220v
Dimensões:.......................27 x 12 x 12cm 
Peso:.................................................1,9kg  
 

Modelos Facetadora 
Star 3000

Caixa com 100 unidades
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CHECK MONTAGEM

Check Montagem

Equipamento para verificar medições de montagem

Dimensões:........................................20 x 11 x 9 cm
Peso:..................................................................1 kg

Marcador Horizontal 
de Lentes

Dimensões:........................................3,5 x 7 x 4 cm
Peso:................................................................140 g

Ajustador Angular de Haste

Instrumento para realizar ajustes uniformes de 
curvatura nas ponteiras das hastes das armações 
de metal

Dimensões:........................................2 x 5 x 6,5 cm
Peso:.................................................................60 g

Sistema milimetrado horizontal e vertical
para verificação de altura, DP e DNP. 
Fácil e prático conjuntode centralização 
da armação.

Instrumento usado para verificar a linha 
de montagem horizontal da lente oftálmica 
ou da lente de apresentação em relação a 
base da armação.

Possui escala milimetrada para facilitar 
a conferência da linha de montagem.

Fácil encaixe da haste da armação.

Mantém iguais a curvatura da haste 
direita e esquerda.

Fácil e prático para marcar 
a linha de montagem.

FRIZADORAS

Máquina de Fresa

Utilizada para realizar fresas em lentes CR39 e/ou
Policarbonato. Muito prática para trabalhos 
especiais em armações parafusadas / três peças.

Voltagem:.............................................110 ou 220 v
Espessura disco 1:......................................0,8 mm
Espessura disco 2:......................................1,0 mm

............20 a 80 mm lente

.....0,8 e 1 mm espessura

...................40 mm disco
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Frizomaq Automática Vision
Máquina automática para acoplamento
fio de nylon.
Regulagem de profundidade com escala e posição
do frizo por sistema de braços ajustáveis.
Voltagem:.....................................................110 ou 220 v
Dimensões:..........................................16 x 16 x 22,5 cm
Peso:.......................................................................2,8 kg

......................28 a 70 mm lente

....................0,5 mm espessura

.............................25 mm disco

Sistema de trava para
manter o frizo centralizado
com base na curvatura
da lente.

Possibilidade de posicionar
o frizo na parte externa ou
interna da lente através do
sistema de braçosajustáveis.

FRIZADORAS

QUEBRA CANTOS

Acessórios

Frizomaq Automática Vision ll
Máquina automática para acoplamento
fio de nylon.
Sistema de ajuste de maior precisão para lentes especiais. 
 
Voltagem:.....................................................110 ou 220 v
Dimensões:..........................................16 x 16 x 22,5 cm
Peso:.......................................................................2,8 kg

Máquina Quebra Cantos
Automática Vision
Máquina automática para quebra cantos em
lentes.
Voltagem:......................................110 ou 220 v
Dimensões:..............................16 x 20 x 15 cm
Peso:........................................................2,5 kg

Máquina Quebra Cantos e Frizomaq
Automática Vision
Máquina automática para quebrar cantos e
realizar a canaleta para fio de nylon.
Voltagem:......................................110 ou 220 v
Dimensões:............................33 x 26 x 19,5 cm
Peso:........................................................4,5 kg

......................28 a 70 mm lente

....................0,5 mm espessura

.............................25 mm disco

Sistema de descentramento da 
lente de alta precisão.
Maior personalização e mais 
opções para o posicionamento 
do frizo.

Disco Diamantado Cúpula Agarradores Proteção de Silicone

Perfeita para trabalhos em
lentes especiais.

Opção para um quebra cantos 
mais rente ou mais profundo, 
de acordo com a espessura da 
lente.

Acabamento garantido devido 
ao uso de rebolo diamantado de 
alta qualidade.

Prático e rápido processo de 
quebra Cantos interno e externo 
da lente.

Preciso processo de canaleta 
para fio de nylon. Equipamento 
completo para um acabamento 
perfeito.
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Base
Base com inclinação para furos 
em diagonal.

Base
Para controle de velocidade

Pedal (opcional)
Controle de velocidade de rotação
através do pedal. Permite trabalho 
em velocidade única ou controlada.

2 Tipos de Mesa
Controle de velocidade de rotação
através do pedal. Permite trabalho 
em velocidade única ou controlada.

Mesa
Ampla mesa com inclinação para
furos em diagonal.

FURADEIRAS

Furadeira de Mão com KIT Fresa

Kit completo para furação, fresas e reparos em geral. 
Acompanha adaptadores especiais para multifuros, 
ideal para montagenstipo silhouette ou similares. 
Jogo completo com brocas de diversos tamanhos. 
Acompanha prático estojo.

Dimensões com estojo:....................32 x 20 x 6 cm
Peso:................................................................800 g

Furadeira RM
Micro furadeira de bancada.
Perfuração de lentes e consertos em geral.

Características básicas:
Mesa de apoio para lente e inclinação para furação 
em diagonal.
Base adaptada para fixação em bancada.

Fechamento mandril:...........................de 0 a 6,5 m
Motor:..............................................Potência 100 W
....................................................Rotação 7500 RPM
Voltagem:..............................................110 ou 220v
Dimensões:.............................24,5 x 10,5 x 25,5 cm
Peso:................................................................2,5kg

Furadeira ITALY NEW
Furadeira de bancada

Características básicas:
Mesa com apoio para lente e inclinação.
Base adaptada para fixação em bancada.

Fechamento mandril:........................de 0 a 6,5 mm
Motor:.............................................Potência 110 CV
........................................Rotação 1000 a 7500 RPM
Voltagem:..............................................110 ou 220v
Dimensões:......................................33 x 26 x 24 cm
Peso:................................................................4,2kg

Acompanha adaptadores especiais para 
furos e fresas precisas e alinhadas.
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FURADEIRAS

SOLDADORAS

Furadeira VISION c/ fresa

Sistema de furação de lentes e fresas para lentes 
em CR 39 e Policarbonato.

Características básicas:
Muito prático para trabalho especiais em 
armações parafusadas / três peças.

Espessura disco 1:................................................ 0,8 mm
Espessura disco 2:................................................1,0 mm
Motor:..........................................................Potência 15 W
..............................................................Rotação 1400 RPM
Voltagem:........................................................110 ou 220v
Dimensões:.........................................27,5 x 14 x 18,5 cm
Peso:........................................................................3,60kg

Furadeira Digital Vision

Furadeira computadorizada com sistema simultâneo 
de fixação de lentes.
 
Características básicas:
Sistema computadorizado de furação para total simetria 
no par de lentes.
Teclado digital para controle milimétrico do posicionamento 
dos furos.
Informações sobre a furação são apresentadas no 
display digital, tornando o processo mais prático e rápido.
Sistema “auto check” para minimizar possíveis 
erros humanos.

Fechamento mandril de: ....................................0 a 4 mm
Motor.:..........................................................Potencia 24 W
............................................................Rotação 17000 RPM
Voltagem:........................................................110 ou 220v
Dimensões:................................................34 x 23 x 40 cm
Peso:..........................................................................10 kg

MÁQUINA DE SOLDA RM

Máquina de solda elétrica.
 
Características básicas:
Voltagem:........................................................110 ou 220v
Consumo médio:.......................................................220w
Dimensões:...............................................20 x 25 x 15 cm
Peso:...........................................................................10kg

Duas opções de medidas 
de fresa.

Regulador de espessura 
do furo da lente através 
de barra milimetrada.

Possibilidade de programação 
da sequência de furos e exclusiva 
função de memória para furos 
contínuos.

Processo de soldagem
Agarradores que giram 360 graus. 
Facilidade para soldagem.

Painel de controle
Controle de intensidade de acordo com 
a espessura do material trabalhado.

Mesa de trabalho
Trabalha com indução eletrostática
(evita queima).

Acompanha kit completo de
brocas de diferentes tamanhos.
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POLIDOR RM
Polidor de bordas manual.Características básicas:
Base adaptada para fixação em bancada.
Compacto

Motor:...................................................Potência 150W
........................................................Rotação 3440 RPM
Voltagem:.........................................................BIVOLT
Dimensões:..........................................15 x 25 x 13 cm
Peso:.................................................................2,20 kg

Máquina de Solda Acetato Vision 
Acompanha clips de tamanhos variados para 
solda em acetato.

Características básicas:

Voltagem:.........................................................BIVOLT
Dimensões:............................................24 x 18 x 6 cm
Peso:...................................................................500 gr

POLIDOR AUTOMÁTICO VISION
Polidor de bordas automático

Características básicas:
Equipamento com desligamento automático 
e 5 opções de timer.

Motor:......................................................Potência140 W
..........................................................Rotação 3600 RPM
Voltagem:.....................................................110 ou 220v
Dimensões:............................................24 x 21 x 24 cm
Peso:......................................................................6,7 kg

SOLDADORAS

Acessórios

POLIDORES

Ponteira tipo carvão 
para máquina de solda 
RM.

Terceira mão: Acompa-
nha lupa para facilitar o 
processo de soldagem.

Controle do peso do carrinho 
para lentes mais sensíveis.

Fio de solda universal.
Pacote com 5 metros 
/ 10 g

Fluxo prata 100 gramas 
para máquina de solda 
RM 
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POLIDORES

Acessórios

Massa de polimento 
CR39

1/2 barra
Cor: Amarela
Peso: Aproximadamente 400gr

Indicado para uso no Polidor RM 
ou no Polidor Vision.

Rebolo de pano Rebolo de algodão Rebolo Vision

SISTEMAS DE ACABAMENTO

SISTEMAS DE COLORAÇÃO E TRATAMENTO

KIT CANETA
Caneta de Douração ou Prateação.
Equipamento elétrico utilizado para 
acabamento em peças soldadas ou em 
caso de retoques.

Voltagem:...........................................Bivolt
Dimensões:.........15,5 cm de comprimento
Peso:.....................................80 gr (caneta)

Máquina Degradê Automática
Equipamento para realização de tons
degradê em lentes.

Características básicas:
Controle automático de subida e descida 
da lente.

Voltagem:................................110 ou 220v
Dimensões:........................12 x 10 x 25 cm
Peso:.................................................1,5 kg

*Não acompanha béquer e nem torre universal.

Aplicação
Fácil utilização. Passar a caneta 
na superfície até encontrar a tonalidade 
desejada.Processo elétrico de 
alta duração.

Refil Prata e Refil Ouro
Volume: 25ml
Capacidade media: Até 1.000 serviços.

Fácil adaptação para diversos tipos de 
torre de coloração.

Sistema de temporização para perfeito 
controle dos tons degradê.

Massa de polimento 
Policarbonato

1/2  barra
Cor: Azul
Peso: Aproximadamente 400gr

Indicado para uso no Polidor RM 
ou no Polidor Vision.
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Máquina de coloração 4 copos

Características básicas:

Equipamento para coloração de lentes.
Voltagem:.......................................110 ou 220v
Capacidade:...........................................5 litros
Consumo médio:..................................1300 W
Dimensões:..............................27 x 27 x 27 cm
Peso:........................................................6,2 kg
Padrão:.....................Copo de vidro tipo béquer
Opcional:..............................Copo em alumínio

Máquina de coloração 6 copos

Características básicas:

Equipamento para coloração de lentes.
Voltagem:.......................................110 ou 220v
Capacidade:...........................................8 litros
Consumo médio:..................................1700 W
Dimensões:..............................27 x 39 x 27 cm
Peso:...........................................................8 kg
Padrão:.....................Copo de vidro tipo béquer
Opcional:..............................Copo em alumínio

Máquina de coloração DIGITAL  
6 copos

Unidade para coloração e tratamento de lentes.

Características básicas:
Temperatura constante controlada por micro-
processador. Alta performance permite uma 
melhor uniformidade na coloração e tratamento 
das lentes.

Voltagem:.......................................110 ou 220v
Capacidade:...........................................8 litros
Consumo médio:..................................1300 W
Dimensões:..............................27 x 39 x 27 cm
Peso:........................................................8,5 kg
Padrão:.....................Copo de vidro tipo béquer
Opcional:..............................Copo em alumínio

SISTEMAS DE COLORAÇÃO E TRATAMENTO

Acessórios

Vista Frontal
Equipamento com controle de temperatura 
através de termostato. Atinge até 120 C

Vista Interna
Cuba galvanizada para 
proteger a área externa 
e melhorar a retenção 
do calor aumentando a 
precisão da temperatura.

Controlador Digital
Garante uma temperatura estável. 
Economia substancial de energia 
elétrica.

Copo de vidro temperado
tipo “béquer químico”
Capacidade 600ml
Não retém resíduos.

Copo de alumínio
Capacidade 600ml
Não retém resíduos.

Garra pequena
Garra para coloração.

Garra grande
Garra para coloração.

Torre de coloração universal
Utilizada para o par de lentes 
iguais.

Vista Aérea
Equipamento produzido
todo em metal nobre com
tampas individuais para
cada cuba do sistema.
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AQUECEDORES DE AREIA

VENTILETES

AQUECEDOR DE AREIA

Equipamento para ajuste de armação.
Capacidade:............................................1,5 kg
Voltagem:.......................................110 ou 220v
Dimensões:..............................13 x 23 x 16 cm
Peso:........................................................2,1 kg
Cores:.................................branco ou cromado

AQUECEDOR DE AREIA DOUBLE

Equipamento para ajuste de armação.
Capacidade:............................................1,7 kg
Voltagem:.......................................110 ou 220v
Dimensões:................................5 x 23 x 19 cm
Peso:........................................................3,4 kg

VENTILETE 3 ESTÁGIOS

Voltagem:.......................................110 ou 220v
Dimensões:..............................11 x 9,5 x 30 cm
Peso:...........................................................2 kg
Cores:.................................branco ou cromado

VENTILETE 3 ESTÁGIOS em alumínio

Voltagem:......................................110 ou 220 v
Dimensões:..............................11 x 9 x 18,5 cm
Peso:........................................................2,3 kg
Cores:.....................................................branco

DIRECIONADOR DE AR
Item usado para o Ventilete 3 estágios
ou Ventilete 3 estágios em alumínio

Pontual
Usado para concentrar o ar de forma pontual  
para trabalhar em pontos mais específicos da
armação

Vista Aérea
Aquece rapidamente e mantém o calor.

Vista Lateral 
Próprio para maior volume de
trabalho. Carenagem em alumínio 
fundido.Maior potência e robustez 
do motor.

Vista Frontal
Aparelho trabalha com termostato 
automático.

Vista Frontal
Design moderno e arrojado.

Vista Aérea
Parte interna com alta durabilidade.
Reservatório esmaltado.

Microesfera de vidro
Pacote padrão de 1 kg.
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VENTILETES

VENTILETE Double

Voltagem:.......................................110 ou 220v
Dimensões:...........................32,5 x 12 x 13 cm
Peso:........................................................2,9 kg
Cores:............................................branco/preto

VENTILETE Digital Vision
Aparelho com inovador sistema de controle
digital de temperatura. Precisao total para
trabalhos minuciosos.
Possui dispositivo para corrente de ar pontual
ou disperso.
Voltagem:.......................................110 ou 220v
Dimensões:..............................33 x 15 x 11 cm
Peso:......................................................1,10 kg
Cor:.............................................. Branco/preto

VENTILETE VERTICAL
Equipamento para ajuste de armação
Características básicas:
Aparelho com controle automático de
temperaturas.
Possui dispositivo para corrente de ar
pontual ou disperso.
Design moderno e avançado
Voltagem:................................................. 220 v
Dimensões:........................23 x 22,8 x 27,5 cm
Peso:........................................................3,2 kg
Cores:.............................................preto / cinza

Prático visor digital para total
controle da temperatura.

Vista Aérea
Controle de temperatura no painel.
Maior comodidade para uma maior 
diversidade de serviços.

Vista Frontal
Melhor ajustagem da armação
através da seleção de temperatura
baseada no tipo de material da
armação.

VENTILETE Turbo VENT

Voltagem:.......................................110 ou 220v
Dimensões:...........................15 x 10 x 22,5 cm
Peso:.......................................................700 gr
Cores:............................................branco/preto

Vista Lateral
Capa protetora para melhor retenção
da temperatura.
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VENTILETE ITALIAN
Aparelho com controle automático de 
temperaturas.
Possui dispositivo para corrente de ar pontual
ou disperso.
Ajuste da velocidade do ar.
Voltagem:................................................. 220 v
Dimensões:...............................22 x 20x 31 cm
Peso:...........................................................4 kg
Cores:...........................................branco/ preto

ULTRASSOM TECH l
Voltagem:......................................110 ou 220v
Dimensões:..........................20 x 12,5 x 14 cm
Frequência:...........................................40 Khz
Peso:......................................................1,05kg
Cor:........................................................Branco
* Display digital opcional

Vista Frontal
Controle de temperatura no painel.
Aparelho com diversas opções de uso.

Função de timer, com desligamento
automático. Fácil utilização.

Aparelho compacto. Ideal para 
limpezas mais profundas 
e maiores volumes de serviços. 
01 armação por lavagem.

VENTILETES

APARELHOS DE ULTRASSOM

ULTRASSOM TECH II
Voltagem:......................................110 ou 220v
Dimensões:.............................23 x 18 x 16 cm
Frequência:...........................................42 Khz
Peso:......................................................1,75kg
Cor:.............................................Branco / cinza

ULTRASSOM Heat
Voltagem:......................................110 ou 220v
Dimensões:.............................20 x 27 x 18 cm
Frequência:............................................42 khz
Peso:.......................................................2,5 kg
Cor:.............................................. branco/cinza

DISPLAY DIGITAL
Possui 5 ciclos de trabalho.

Aparelho com inédita função
de aquecimento para limpezas
mais profundas

Grande potência e uma das
maiores cubas do mercado.

Aparelho com ampla cuba em 
inox. Compacto e com design 
moderno ciclos de trabalho.
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APARELHOS DE ULTRASSOM

APARELHOS DE LIMPEZA

ULTRASSOM LENTES DE CONTATO
Aparelho para higienização e esterilização
de lentes de contato.
Redução drástica do tempo de limpeza das
lentes de contato.
Higienização para retirada de resíduos:
............................................................2 minutos
Esterilização:...................................10 minutos
Voltagem:.................................................Bivolt
Dimensões:...................................10 x 7 x 5cm
Peso:..........................................................80gr

Hygiene Box Economic

Ultra compacto e esterilizador 
com raios UV!

Voltagem:.....................Bivolt
Dimensões:.....5 x 13 x 22cm
Peso:............................400gr

Hygiene Box Plus

Equipamento para esterilização 
com utilização de raios UV.

Voltagem:...........110 ou 220v
Dimensões:....15 x 31 x 40cm
Peso:..............................1,8kg

Desinfecte os mais diversos 
produtos em poucos segundos.
Recomenda-se de 60 a 90 
segundos para a esterilização!

Ampla cuba para colocação 
de vários produtos ao mesmo 
tempo. Possui grade para 
apoio dos produtos a serem 
esterilizados.

Mantenha seus mais 
diversos itens devidamente 
desinfectados em poucos 
segundos!

Reservatório especial para 
colocação das lentes de  contato

Portátil e de simples 
utilização!

Controle de acionamente no 
fechamento da tampa, não 
requer uso de líquido para 
desinfecção. 
Tempo de uso recomendável 
aproximadamente de 60 a 90 
segundos.

Acessórios: 
pinça e solução salina

ESFERÔMETRO
Instrumento para leitura da base da lente.
Base da lente:................................de 0 a ±20

ESPECÍMETRO de Relógio
Grande precisão para a medição da espessura
da lente; com escala de 0,05mm. Prático e 
portátil.
Ponta arredondada para não riscar as lentes.

Diâmetro máximo bloco:.......................90 mm
Até:........................................10 mm espessura

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO / TESTE
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TENSIÔMETRO
Equipamento para averiguar possíveis tensões
na lente.
Facilitador no trabalho de encaixe e montagem
da lente na armação.
Verifica também o endurecimento em lentes.

Voltagem:......................................110 ou 220 v
Dimensões:.............................6 x 24 x 12,5 cm
Peso:.......................................................700 gr

Especímetro Digital 50mm
Instrumento de grande precisão para medição 
da espessura da lente.
Prático e portátil.
Possui ponta arredondada para não riscar 
as lentes.

Botão liga e desliga
Botão de HOLD (Congelar resultado)
Botão de calibração do zero
Raio de centro de 40mm
Até 50mm de espessura.

Opção de leitura em milímetros ou polegadas

Tamanho:................................12,5 X 7 X 2 cm
Peso:.......................................................50 gr
Alimentação:......................Bateria Lithium 3v
Diâmetro máximo bloco:.....................80 mm
Até:......................................50 mm espessura

Ativador de Lente Fotossensível
Aparelho com sistema de ativação de lentes
fotossensíveis para simular o efeito solar
nas lentes, possibilitando a verificação da
cor das mesmas.

Utiliza tecnologia LED para emissão dos raios 
que simulam os raios solares.

Possui timer em segundos com 6 opções para 
seleção (de 30 até 180 segundos).

Possui amplo espaço para colocação de lentes 
ou óculos inteiros.

Voltagem:......................................110 ou 220 v
Dimensões:............................22 x 11 x 11,5 cm
Peso:.......................................................300 gr

Ativador Digital de Lentes Fotossensível

Aparelho compacto de ativação imediata 
das lentes fotocromáticas.

Informações Técnicas:
Avaliação das lentes fotocromáticas

Luz:........................................................Branca
Dimensões:................................18 x 5 x 10 cm
Peso:.......................................................300 gr
Voltagem:.................................................Bivolt

SPECTRAL NEW analisador de lentes
progressivas
Analisador de marcas de água em lentes
progressivas através de sistema de contraste.

Voltagem:......................................110 ou 220 v
Dimensões:..............................28 x 16 x 13 cm
Peso:.......................................................1,3 Kg

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO / TESTE
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TESTE UV VISION
Equipamento para medir a proteção das lentes
contra os raios ultravioleta.
Prática escala de cores com medição de até
400 nanometros.
Voltagem:.....................................110 ou 220 V
Dimensões:.............................6 x 24 x 12,5 cm
Peso:.......................................................700 gr

Display Lentes Polarizadas 
Ideal para demonstrar vantagens de 
lentes com tratamentos polarizados.

Dimensões:.............................11 x 16 x 13 cm
Peso:.......................................................120 gr

Spectrum
Aparelho multiuso indicado para medir a faixa 
de raios ultravioletas, verificador de tratamento 
de raios azuis e medidor de transmitância visual 
que passam através das lentes, pode também 
ser usado para mostrar a ativação em lentes 
fotocromáticas.

Voltagem:..............................................BIVOLT
Dimensões:..............................5,5 x 4,5 x 9 cm
Peso:.......................................................150 gr

Ativador de lente e teste UV Vision
Equipamento com teste UV e ativação de lentes
fotossensíveis.
Medição dos raios ultravioletas através 
de prática escala de cores até 400 nanômetros.
Simulação do efeito solar em lentes 
fotossensíveis.
Excelente auxiliar para vendas em balcão.

Voltagem:.......................................110 ou 220v
Dimensões:............................24 x 20 x 17,5cm
Peso:...........................................................1 kg

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO / TESTE

BLUE TEST
Aparelho usado para analisar lentes com filtro 
de raio azul.

Voltagem:..............................................BIVOLT
Dimensões:..............................32 x 19 x 10 cm
Peso:.......................................................980 gr

ANALISADOR de Lentes de Contato
Aparelho para ampliar lentes de contato.
Auxilia na busca por imperfeições, fungos,
riscos e outros defeitos em lentes de contato.
Portátil e com várias opções de uso.

Voltagem:.........Bivolt com bateria recarregável
Dimensões:..............................10 x 15 x 23 cm
Peso:.......................................................850 gr

Possibilidade de tirar fotos e armazenar
na memória do aparelho , dessa forma
é possível analisar as imagens com
maior precisão.

Mude os filtros para analisar uma mesma
imagem com fundos diferentes para melhor
identificar eventuais defeitos ou anomalias
na lente de contato.

Camêra digital de alta resolução
para uma imagem nítida.

O aparelho possui emissores de vários espectros de raios de luz, sendo o “raio azul” de maior relevância, que atingem a retina de um Olho 
3D que reage a este raio. Com isso pode-se posicionar uma lente que tenha o filtro de raios azuis no corredor entre o emissor de raio e o 
Olho 3D para constatar a proteção da lente conta os raios azuis.

Escala que ilustra os diferentes tipos de 
espectros de raios de luz emitidos pelo 
aparelho, usando as cores correspondente 
dos raios que compõem a luz.
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DigiPad 3D PREMIUM

A solução definitiva para melhorar a qualidade e a 
quantidade de vendas em sua ótica. Digipad 3D é um 
assistente de vendas que vai lhe auxiliar a vender 
mais e melhor suas lentes e armações, além fidelizar 
seus clientes através de uma experiência ÚNICA.

Mostre para seu cliente na PRÁTICA 
as vantagens entre lente solares 
convencionais ou com tratamento. 
Ao ver AO VIVO o cliente entende 
de forma clara essas diferenças, 
facilitando a venda!

O módulo de realidade virtual se conecta via Bluetooth com o celular.
As mesmas imagens que o vendedor olha no Tablet serão espelhadas para
o cliente.

Faça o cliente entender como funciona
e vantagens da lente fotossensível. 
Dentro de sua loja é só apontar o tablet 
para uma fonte de luz para que a lente 
começe AO VIVO a escurecer.

Chega de explicar com desenhos as diferentes qualidades de lentes progressivas.
Imagine poder mostra AO VIVO na sua própria ótica essas diferenças. 
Uma inovação de interatividade que vai criar um diferencial para sua loja e facilitar 
as vendas de progressivas de maior valor.

Completo
Digipad é uma solução de alta tecnologia 
e completa! Possui vários módulos para 
as mais diversas situações de venda em 
sua loja.

Espelho Virtual
Perca um menor tempo em cada venda.
Esta função permite tirar fotos ou vídeos 
do cliente em diversos ângulos com uma 
ou várias armações. Sendo inclusive 
possível fazer a comparação entre as 
fotos, para que o cliente possa decidir de 
forma mais rápida e segura.

Opções do sistema:
Tablet: Tablet incluso ou uso do seu próprio 
Tablet com sistema Android a partir da versão 
4.4 e tela mínima de 9,5 polegadas.

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO / TESTE

Espelho Virtual

Realidade Aumentada

Use ao seu benefício a mais moderna tecnologia do mundo!
A realidade virtual permite que o cliente tenha a experiência de usar os óculos
em diversas simulações de lentes, tudo de forma Tridimensional. Crie um forte
impacto em seu cliente e grandes experiências de venda.
*Não acompanha celular

O vendedor controla através do tablet os ambientes, tipos de lentes, tratamentos, etc 
O cliente através do Óculos 3D e do celular poderá se movimentar e visualizar cada 
ambiente de forma interativa. O módulo de realidade virtual é vendido separadamente; 
solicite maiores informações no ato da compra.
*Não acompanha celular
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INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO / TESTE

Medições

Simulações 3D

Tratamentos

Lentes de Contato

Nesta parte do módulo através da RÉGUA
de CENTRALIZAÇÃO é possível em uma ÚNICA 
medição obter: DP, DNP e Altura; além de medidas 
Ponte, Aro, Diagonal, entre outras. Nova função 
que auxilia na tirada das medidas, através de uma 
escala de estrelas. O Digipad informa se o vendedor 
fez uma medida de boa qualidade ou não, para que 
você sempre tenha uma medição precisa.

Esta função permite que o vendedor possa 
vender mais facilmente Lentes de Alto Índice.
Ao comparar entre uma lente normal e uma 
lente alto índice o cliente verá de forma clara as 
vantagens estéticas e de conforto para investir 
um maior valor na lente de alto índice.

Simule e mostre para seu cliente diversos tratamentos como: Anti-Reflexo, Lentes Coloridas, Lentes Fotossensíveis, Lentes Polarizadas, Lentes Progressivas, Bifocais, entre outras.

No módulo de tratamentos é possível movimentar a lente por todo o ambiente,  
ostrando assim para o cliente os detalhes e como o tratamento em questão é vantajoso 
para o cliente.

Sistema de simulação de lentes de contato 
dos principais fabricantes do mercado.
Simule as lentes de contato no rosto do  
cliente, sem a necessidade dele colocar as 
lentes.

É possível fazer as simulações de várias 
perspectivas e também colocar as dioptrias 
das lentes para criar uma simulação próxima
de como sairiam as lentes.

Calcule o Ângulo Panorâmico da 
armação de maneira simples e prática.

Através do módulo de Medições é
possível calcular o Ângulo Pantoscópico 
e Vertex.
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Medições

Patologias

MEDIÇÃO

Módulo de acuidade visual com os mais diversos testes visuais para perto.

Este módulo permite que você explique de forma mais dinâmica as diversas patologias.

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO / TESTE

Régua DP digital
Aparelho para medição superficial da distância interpupilar.
Substitui a régua milimétrica para medição aproximada da DP.

Pilhas alcalinas:........................................1 pilha A 23 12 volts
Dimensões:.....................................................17,5 x 9 x 25 cm
Biocular:....................................de 46 a 78 mm Escala 0,5 mm
Peso:...............................................................................400 gr

Optmeter
Aparelho manual para medição de altura em armações.
Possui escala milimetrada para medição manual da DP e DNP.

Características Básicas:

Dimensões:....................................................20 x 6,5 x 1,5 cm
Peso:.................................................................................30 gr

Simples adaptação para medição digital da DP

Perfeito sistema de encaixe na armação.
Escala milimetrada facilita uma rápida
leitura da altura.



35



36

PUPILOMETROS

Pupilometro Digital PD 200

Nova versão atualizada e aprimorada 
do pupilometro PD 200.
 
Pilhas alcalinas:.................................4 pilhas AA
Dimensões:...................................23 x 15 x 6 cm
Distância:.............................30 mm a infinito mm
Intervalos de distância:......................................
................30, 35, 40, 50, 65 cm , 1 , 2 m e infinito
Binocular: de 42 a 84 mm c/ intervalo de 0,5 mm
Peso:..........................................................780 gr

Pupilometro Digital PD 300

Novo modelo com botões de leitura digital.
Maior segurança nas medições.

Pilhas alcalinas:.................................4 pilhas AA
Dimensões:...................................23 x 15 x 6 cm
Distância:.............................30 mm a infinito mm
Intervalos de distância:......................................
................30, 35, 40, 50, 65 cm , 1 , 2 m e infinito
Binocular: de 39 a 82 mm (intervalo de 0,5 mm)
Peso:..........................................................640 gr

Nova lente de aumento com ampliação
2x maior para uma visão mais ampla
da pupila.

Design anatômico, desenvolvido para
um maior conforto do operador seja
na pegada quanto na leitura.

Novo software 30% mais rápido
nas leituras!

Novo programa com novo algorítimos
para uma precisão ainda maior na leitura!

Aprimorado sistema de barras deslizantes 
em aço inoxidável. Muito mais suave nos 
movimentos 
e na precisão!

Sistema de barras digitais que contrastam
com o reflexo corneano fazendo com que
o operador identifique rapidamente 
de forma precisa o centro da pupila.

Novo sistema de oclusão que oclui 40%
mais que o modelo anterior. Maior conforto
e facilidade nas medições de DNP.

Maior facilidade para encontrar o centro
da pupila através da ampliação das barras
de leitura.

Régua de aferimento especial para que 
você sempre tenha certeza que seu 
pupilometro está aferido.

Régua de aferimento especial para que você sempre 
tenha certeza que seu pupilometro está aferido.

Novo sistema que amplia em 2x o
tamanho da pupila. Maior campo visual
para encontrar mais facilmente o centro
pupilar.
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PUPILOMETROS

LENSÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL

Pupilometro Digital PD 90

Aparelho para medição de distância interpupilar.

Pilhas alcalinas:..............................3 pilhas AAA
Dimensões:.............................14 x 24,5 x 5,5 cm
Distância:.............................30 mm a infinito mm
Intervalos de distância:......................................
............................35 , 40 , 50 ,65 , 1 , 2 m e infinito
Biocular:...............de 46 a 78 mm Escala 0,5 mm
Peso:...........................................................700gr

Auto Lensômetro Digital Portátil Netrometer

Ótima precisão através de sistema
digital de medição da DP ou DNP.

Renomada leitura realizada através
do sistema de barras deslizantes 
para uma medição rápida e sem 
complicações.

Os resultados podem ser enviados 
por e-mail, arquivados ou impressos 
em impressora termal (não inclusa).

Faça leituras em lentes visão simples,
bifocais ou progressivas. Leve, compacto e totalmente portátil
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LENSÔMETROS COMPUTADORIZADOS

Lensômetro Computadorizado Vision Slim

O lensômetro computadorizado mais compacto 
do mercado.
Pesa somente 3 kilos e tem o tamanho de
um lensômetro tradicional!
 
Medidas:
Lentes Esféricas:..................................de 0 ~ ± 25D
Faixa de Cilindro:.................................de 0 ~ ± 10D
Adição:.........................................................até 10D
Lentes de Contato:...............................de 0 ~ ± 20D
Passo da Escala:..................0.01, 0.06, 0.12, 0.25 D
Eixo:......................................................de 0° ~ 180°
Prisma:.... Posição da base de 0° ~ 360° com poder 
prismático de 0 ~ 15D
Diâmetro das Lentes:...............................até 90 mm
Tamanho Máximo da Armação:....................158 mm

Avaliações:
Seleção de parâmetros de leitura 0.01, 0.06, 0.12, 
0.25D
Lentes progressivas bi e trifocais
Prismas 0 ~ 15.00D e eixo de prisma
Cilindros de 0.00 ~ 10.00D (incremento de 0.01D e 
transposição de +, -, ±)
Leitura direta digital das DPs (direita e esquerda 
DNP) e a soma das duas (DP)
Seleção de tela para multifocais, bifocais e visão 
simples
Seleção de tela exclusiva para lentes de contato

Modo Operacional:
Sensor de Hartmann de alta precisão
Tela de 3,5″ (polegadas)
Intensidade de iluminação
Sinais sonoros para confirmação do sucesso da 
leitura
Sistema de medição lacrado, garantindo a qualidade 
e suprimindo qualquer recalibragem do aparelho
Data e hora e auto desligamento

Dimensões:..................A 41.0 x L 20.0  x P 20.0 cm
Peso:..............................................................3,6 Kg
Voltagem:..................................Bivolt (110 V ~ 220)

SHACK HARTMANN

Os sensores SHACK HARTMANN do Vision Slim efetuam uma análise completa da estrutura da lente,tornando 
possível o estudo mais completo da qualidade e diferenças de lentes progressivas e free form.

Vision Slim
O lênsometro digital mais compacto do 
mercado.
Pesa somente 3 kilos e tem tem o tamanho 
de um lensômetro tradicional!

Reconhecimento automático 
em lentes progressivas.
O Lensômetro Vision Slim identifica 
automaticamente e altera o programa 
de leitura de acordo com o tipo de lente 
identificada (visão simples ou progressiva).

Facilidade para leitura 
em Lentes Progressivas
Possui setas multidirecionais para auxiliar 
na busca do centro ótico da lente.

Lente de Contato.
Possui programa específico para 
lentes de contato rígidas.
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Lensômetro Computadorizado Vista

O modelo mais consagrado e utilizado do mercado!
Design atual e arrojado, adicionado as 
mais novas funcionalidades do mercado.
 
Voltagem:........................................................Bivolt
Dimensões:.....................................21 x 19 x 42 cm
Peso:..............................................................3,9 kg
Dioptrias (esférico):.............................-35D / +35D
Dioptrias (cilíndrico):...........................-10D / +10D
Eixo:...de 0° ~ 180° graus (com intervalo de 1 grau)
Distância Interpupilar:..........................45 ~ 90 mm
Fixação da Lente:............20 ~ 100 mm de diâmetro
Prisma:................................X-Y / PB alcance 0 a 15
Adição:...................................................0 a (+) 10D

Tela LCD
Tela LCD de 5,5 polegadas de alta 
definição. Funções auto explicativas 
em um único toque!

Fast Tracking
Novo sistema “Fast Tracking” que usa 
setas guiadas para auxiliar o operador 
a encontrar rapidamente o centro 
ótico da lente.

Auto Measure
O avançado módulo “Auto Measure” 
permite que o aparelho identifique 
automaticamente as medidas da 
lente somente ao passar pelo centro 
ótico, sem a necessidade de manter 
a lente centralizada por um longo 
tempo.

Reconhecimento Automático 
da Lente.
Reconhecimento automático do 
tipo de lente utilizada! Coloque a 
lente e deixe o Lensômetro Vista 
identificar automaticamente o tipo 
de lente utilizada (visão simples 
ou progressiva).
Leitura mais rápida que evita 
erros do operador.

Leitura UV e Raios Azuis
A mais rápida e prática leitura de 
filtros UV e Raios Azuis do mercado! 
Instantaneamente verifique em 
percentual o nível de proteção 
de suas lentes!.

Resultados Impressos
Fidelize seus clientes e divulgue 
seu estabelecimento ao imprimir 
os resultados das medições de 
seu cliente com os dados de seu 
estabelecimento

Lente de Contato
Programa exclusivo para leitura 
em lentes de contato.

Impressora
Impressora Termal de alto 
desempenho.

LENSÔMETROS COMPUTADORIZADOS
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LENSÔMETROS COMPUTADORIZADOS

Lensometro Computadorizado VISION New

Nova versão da linha Vision. Este modelo traz 
inovações com um maior número de pontos de 
leitura, além de funções exclusivas como a DP Virtual 
e a medição da transmitância das lentes, além de 
diversas novas funções.

Voltagem:..........................................................Bivolt
Dimensões:.......................................22 x 21 x 46 cm
Tela touch screen:.................................................“7”
Peso:.................................................................4,5 kg
Dioptrias (esférico):............................- 25D / + 25Ds
Dioptrias (cilíndrico):...........................- 10D / + 10D
Eixo:.............0 a 180 graus (com intervalo de 1 grau)
Distância Interpupilar:.........................41.5 ~ 83 mm
Fixação da lente:..................10 ~ 90 mm de diâmetro
Prisma:...........................X-Y / P-B alcance de 0 a 20
Adição:........................................................0 a + 10D

Os sensores SHACK HARTMANN do 
Vision New efetuam uma análise em 
108 pontos da lente. Performance 
e precisão muito superiores aos 
lensometros convencionais

Novo sistema de leitura de lentes 
progressivas “Easy Track” que 
usa setas multidirecionais para 
simplificar a centralização das 
lentes.

Personalização com os dados de 
sua loja na impressão de dados 
finais. Coloque o nome da Loja, 
Endereço, Telefone, Site ou outra 
informação) para uma melhor 
divulgação para seu cliente.

Software para leitura em lentes 
de contato rígidas, acompanha 
suporte especial.

Tenha outras possibilidades de trabalho com seu Vision New! 
Integração e transmissão dos dados de seu Vision New, via 
Tablet, com nosso Refrator Digital Vision!

Sistema de reconhecimento 
automático do tipo de lente 
(progressiva ou visão simples). 
Evita erros do operador!

Integração total! Todas as 
informações lidas: dados da 
Dioptria, DP, DNP, Altura, UV, 
Transmitância e Raio Azul, 
aparecem na impressão termal de 
forma clara e completa!

Efetue leitura e imprima em conjunto ou de forma separada: 
Dioptrias, DP, DNP, Altura, Raios UV, Raios Azuis e 
Transmitância.

Inédita leitura de raios azuis, 
transmitância, além da já 
tradicional leitura de raios UV. 
Excelente para fazer análises e 
comparações.

Novo sistema de leitura por QR 
Code. Mande os dados de sua 
leitura para onde você quiser!

Novo sistema de DP Virtual para 
medição pupilar: DNP, DP e Altura. 
Tudo de uma só vez, através de 
sensores de presença instalados 
na nasal e na mesa de apoio.

Exclusivo programa para leitura 
de lentes escuras.
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LENSÔMETROS COMPUTADORIZADOS

Lensometro Computadorizado 
VISION Titanium

Nova versão da linha Vision. Este modelo traz 
inovações com um maior número de pontos de 
leitura, além de funções exclusivas como a DP Virtual 
e a medição da transmitância das lentes, além de 
diversas novas funções.

Voltagem:..........................................................Bivolt
Dimensões:.......................................26 x 23 x 44 cm
Tela touch screen:.................................................“7”
Peso:....................................................................5 kg
Dioptrias (esférico):............................- 30D / + 30Ds
Dioptrias (cilíndrico):...........................- 10D / + 10D
Eixo:.............0 a 180 graus (com intervalo de 1 grau)
Distância Interpupilar:............................42 ~ 82 mm
Fixação da lente:..................10 ~ 90 mm de diâmetro
Prisma:...........................X-Y / P-B alcance de 0 a 20
Adição:........................................................0 a + 10D

POWER MAP
O POWER MAP fornece a 
variação da dioptria de perto para 
análise de lentes progressivas e 
freeform.

POWER MAP

BLUERAY-UV

MAPA ESFÉRICO

O Lensômetro Vision Titanium apresenta a nova função de 
leitura de proteção contra raios azuis! O display apresenta 
uma barra de representação da proteção contra os raios 
azuis, além da escala em porcentual. 

O Lensômetro Vision Titaniurn é possivel efetuar análise simultânea da proteção de raios azuis e raios UV. 
além de ser possível a análise separadamente.

QUALIDADE PREMIUM MENOR 
VARIAÇÃO
Um dos principais fatores que causam 
difícil adaptação e/ou desconforto 
no uso de lentes progressivas é uma 
grande variação do campo de perto. 
Com o Vision Titanium você consegue 
identificar essa variação, mostrando 
para seu cliente as vantagens de uma 
lente progressiva de melhor qualidade.

O Lensômetro Vision Tilanium possui 
duas opções para análise do perfil 
diáptrico da lente, o mapa esférico 
e/ou mapa cilindrico. Voce também 
pode analisar a dioptria da lente ponto 
a ponto, visualizando a progressão 
da dioptria no corredor da lente 
progressiva.

QUALIDADE INTERMEDIÁRIA 
VARIAÇÂO MÉDIA

QUALIDADE STANDARD 
GRANDE VARIAÇÃO

MAPA CILÍNDRICO
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LENSÔMETROS COMPUTADORIZADOS

LENSÔMETROS

O Lensômetro Vision Titanium tem maior rapidez de leitura do mercado! Com impressionantes 220 pontos de leitura. 
A leitura especialmente em lentes progressivas e freeform tornam-se extremamente fácil!

DP VIRTUAL
Através da DP Virtual é possível 
indentificar a altura em armações 
conferidas.

FUNÇÃO IDENTIFICAÇÃO
Idendificação automática para 
lentes progressivas ou lentes 
monofocais.

LENTE DE CONTATO
Programa para leitura em lentes 
de contato rígidas.

LENTES ESCURAS
Leitura especial para lentes 
escuras.

O mais compacto e de 
uso mais simplificado do 
mercado.

Inédito sistema de ajuste
da intensidade de luz da
mira.

Conversor para trabalho
na energia ou com pilhas.

Aparelho portátil, porém
com estrutura robusta
em metal e com óptica
de altíssima precisão.

Mira em cruz e esfera.

Possui maleta exclusiva 
para transporte. Ideal para 
campanhas e atendimentos
personalizados.

O Lensômetro Vision Titanium possui funções inéditas e impressão, além da 
impressão padrão da dioptria, é também possivel imprimir os dados da DP virtual, 
das leituras do UV e do Blue Ray tudo em um mesmo ticket de impressão.

SHACK HARTMAN

SPECIAL PRINTING

OUTRAS FUNÇÕES

Lensômetro Portátil

Pilhas Alcalinas:...........................2 pilhas AAA
Dimensões:..............................22 x 17 x 24 cm
Peso:..........................................................1 kg
Dioptria:...........................................-15 a +15D
Eixo:.........................180º (com intervalo de 5º)
Fixação da lente:............................20 a 80 mm
Prisma:...................................................0 a 5 Δ
Adição:.................................................0 a 10D

Características da Linha PRIME:
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Lensômetro leitura interna
VISION PRIME

Dimensões:.....................30 x 15 x 20 cm
Peso:...............................................2,5 kg
Voltagem:..................110 ou 220 v / Pilha
Dioptrias:...................................0 ~ ±20D
Fixação da lente:...................30 a 80 mm
Tipo de mira:..................................Esfera

Lensômetro leitura externa
VISION PRIME II

Dimensões:.....................30 x 15 x 20 cm
Peso:...............................................2,3 kg
Voltagem:..................110 ou 220 v / Pilha
Dioptrias:..............................-20D / +20D
Fixação da lente:...................30 a 80 mm
Tipo de mira:.......................Cruz e Esfera

Lensômetro leitura externa 
SMALL

Dimensões:.....................46 x 21 x 30 cm
Peso:..................................................6 kg
Voltagem:.............................110 ou 220 v
Dioptrias:..............................-20D / +20D
Fixação da lente:...................20 a 80 mm
Eixo:............................................0 a 180°
Escala de leitura:...........................0,125D

Lensômetro leitura interna 
SMALL

Dimensões:....................46 x 21 x 30 cm
Peso:..................................................6 kg
Voltagem:.............................110 ou 220 v
Dioptrias:..............................-20D / +20D
Fixação da lente:...................20 a 80 mm
Eixo:............................................0 a 180°
Escala de leitura:........................0,125 D
Opcional:..........Compensador de Prisma

Lensômetro leitura externa 
VISION branco

Dimensões:.....................28 x 13 x 42 cm
Peso:..................................................6 kg
Voltagem:.............................110 ou 220 v
Dioptrias:..............................-25D / +25D
Fixação da lente:...................16 a 80 mm
Eixo:............................................0 a 180°
Escala de leitura:.........................0,125D
Opcional:..........Compensador de Prisma

Lensômetro leitura interno  
VISION branco

Dimensões:.....................28 x 13 x 42 cm
Peso:..................................................6 kg
Voltagem:.............................110 ou 220 v
Dioptrias:..............................-25D / +25D
Fixação da lente:...................16 a 80 mm
Eixo:............................................0 a 180°
Escala de leitura:.........................0,125D
Opcional:..........Compensador de Prisma

Lensômetro leitura externa
VISION PRIME

Dimensões:.....................30 x 15 x 20 cm
Peso:...............................................2,3 kg
Voltagem:...................110 ou 220 v / Pilha
Dioptrias:..................................0 ~ ± 20D
Fixação da lente:...................30 a 80 mm
Tipo de mira:..................................Esfera

LENSÔMETROS
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LENSÔMETROS

ARMAÇÕES DE PROVA

Características gerais

Tipos de mira

Sistema híbrido para trabalho
a energia ou a pilha.

Mira em cruz e esfera
Para uma medição mais 
precisa do eixo e da potência 
cilíndrica.

Mira em cruz
Para uma medição 
mais simples.

Mira em esfera
Para uma medição 
mais rápida.

Os modelos inclinam-se 
de 25 a 90 graus.

Escala externa ampliada 
e de fácil leitura.

Modelos com compensador de 
prisma estendem a capacidade 
de medição da lente com 
prisma de alta potência (de até 
22 dioptrias).

Armação de prova KIDS

Armação com sistema de encaixe
flexível ideal para uso em crianças.
Marcação do Eixo:............. 0 a 180 graus
Peso:................................................23 gr
DP:........................................56 ou 48 mm

Formato anatômico e muito comôdo.
Acompanha estojo.

Evita desconforto e dificuldade
de adaptação de seu cliente.
Pode ser adaptada em qualquer
tipo de armação.

Armação de prova CLIP

Sistema de armação de prova para uso
diretamente nos óculos do paciente.
Marcação do Eixo:............. 0 a 180 graus
Peso:................................................19 gr

Armação de Prova
Armação de prova em metal.

Marcação do Eixo:.......E 120° - 0° - 135°
......................................D 45° - 180° - 60°
Peso:................................................72 gr
DP:..................................48 a 80 dioptrias

Armação de Prova em TITANIUM
Ultra leve e confortável.

Calibragem do Eixo: E/D 165° - 0° - 180° - 25°
Peso:.........................................................52 gr
DP:...........................................54 a 70 dioptrias



45

ARMAÇÕES DE PROVA

CAIXAS DE PROVA

Kit Armação de Prova Soft

Novo modelo de armação com haste
flexível e mais anatômica, além de nasal 
mais confortável. Acompanha 5 armações 
de plástico com DPs fixas de diferentes 
tamanhos.

Marcação do Eixo:...................................
.........180 graus (com intervalo de 5 graus)
Peso unitário:..................................90 gr
DP:.................................58, 60, 62, 64, 66

Kit Armação de Prova Soft
Progressiva

Novo modelo de armação com haste
flexível e mais anatômica, além de nasal 
mais confortável. Acompanha 5 armações 
de plástico com DPs fixas de diferentes 
tamanhos.

Marcação do Eixo:...................................
.........180 graus (com intervalo de 5 graus)
Peso unitário:..................................90 gr
DP:.................................58, 60, 62, 64, 66

Kit Armação de Prova Infantil

Kit com 5 armações de prova em
plástico para crianças.
Modelos leves e de fácil adaptação.

Marcação do Eixo:...................................
..........180 graus (com intervalo de 1 grau)
Peso unitário:..................................75 gr
DP:.................................58, 60, 62, 64, 66

Caixa de Prova de Metal 68 lentes

Caixa de prova compacta com maleta 
nobre em alúminio e senha de proteção.
Dimensões:.......................29 x 29 x 9 cm
Peso:...............................................2,5 kg
Dioptrias (esférico): 28 positivas e 28 
negativas sendo ( +/- ) 0,25D a 16D
Dioptrias (cilíndrico): 12 negativas 
sendo -0,25D a - 5D

Haste alongada para um melhor 
encaixe no rosto do cliente.

Haste com design e formato especiais
para uma perfeita adaptação.

As principais lentes esférica e cilíndricas
com aro em metal acondicionadas em
estojo de madeira com tecido aveludado.
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CAIXAS DE PROVA

OUTROS TESTES VISUAIS

Caixa de Prova de Metal 270 
lentes

Caixa de prova com lentes em cristal
80 pares de lentes esféricas
(40 pares lentes positivas)
(40 pares lentes negativas)

40 pares de lentes cilindricas
(20 pares lentes positivas)
(20 pares lentes negativas)

14 prismas de 0.5 a 10
1 par prisma cruzado
Acessório: 14 lentes diversas

Maleta nobre em metal com senha 
de segurança / fechamento.

Lentes em cristal e com moldura 
em metal.

Possui as principais lentes 
com adições para auxiliar nos 
testes de conforto visual do 
paciente. Acompanha estojo rígido 

em acabamento nobre.

Caixa de prova Progressiva 
com 22 lentes

Caixa de prova para adaptação visual de 
lentes progressivas.
Dimensões:.......................19 x 16 x 8 cm
Peso:..............................................880 gr
Adições (par): 1.00 / 1.25 / 1.50 / 1.75 / 
2.00 / 2.25 / 2.50 / 2.75 / 3.00 / 3.25 / 3.50
Acompanha:..............................Lanterna

Oclusor Translúcido

O Oclusor Translúcido permite que o 
profissional acompanhe o movimento do 
olho ocluído durante avaliação motora. 

Dimensões:......................25 x 9 x 0,2 cm
Peso:................................................50 gr

Oclusor

Instrumento utilizado para ocluir um
dos olhos durante algum teste visual.

Oclusor tipo Lorgnon

Acessório para testes de visão monocular
com furo estenopeico
Dimensões:....................20 x 15 x 0,5 cm
Peso:................................................50 gr

Oclusor Vermelho

Utilizado para testar a foria lateral e 
vertical dos olhos (equilíbrio muscular)

Dimensões:...................3 x 171 x 56 mm
Peso:.................................................20 g
Cor:............................................Vermelho

Kit Adaptação Lentes 
Progressivas
Conjunto de lentes de prova com adição
para adaptação do uso de lentes 
progressivas.

Dimensões:.......................38 x 24 x 8 cm
Peso:...............................................1,3 kg
Dioptrias adição: 9 pares de +1D até 
+3D (com intervalo de 0.25 D)
Acompanha:
5 armações de prova meio aro com DPs
58 - 60 - 62 - 64 - 66, 1 lanterna, 1 flipper
universal e 9 pares de lentes.
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Kit Oclusor Duplo

Possui 1 oclusor preto com madox 
vermelho e 1 oclusor translucido com 
madox vermelho

Dimensões:..................5 x 250 x 125 mm
Peso:................................................70 gr

Flipper Universal

Utilizado para diagnóstico e tratamento 
das funções acomodativas e binoculares
(amplitude, flexibilidade e facilidade).
Flipper com encaixe universal para 
qualquer lente da caixa de prova 
e sistema de movimentação das lentes.

Dimensões:.........................22 x 8 x 2 cm
Peso:................................................50 gr

Teste de Bagolin

Teste de Bagolin para detectar a 
correspondência sensorial anômala

Dimensões:................26 x 210 x 150 mm
Peso:..............................................150 gr

Teste de Ishihara

Utilizado para realizar uma rápida e 
precisa avaliação da deficiência visual 
de cores, popularmente conhecido como 
Daltonismo.

Dimensões:..............14,5 x 19,5 x 3,5 cm
Peso:..............................................390 gr
Testes:..................................................38

Oclusor Estenopeico

Acessório para testes de visão monocular
com furo estenopeico que permite 
abertura e fechamento do furo central.

Diâmetro do furo central:.............. 1 mm
Dimensões:......................18 x 5 x 0,5 cm
Peso:................................................50 gr

Flipper

Utilizado para diagnóstico e tratamento 
das funções acomodativas e binoculares 
(amplitude, flexibilidade e facilidade).

Dimensões:......................25 x 8 x 0,6 cm
Peso:................................................30 gr
Dioptrias: (+/-) 0,25D / 0,50D / 0,75D / 
1,00 D / 1,50D / 2,00D

Kit Régua Acuidade Visual

Possui 1 régua DP/DNP, Dial, Tabela 
de Perto, Pinhole e Diâmetro de Pupila.

Dimensões:..................5 x 250 x 125 mm
Peso:................................................70 gr

Cordão de Brock

Corda com bolas coloridas com utilização 
baseada na consciência da diplopia 
fisiológica. É utilizada durante a terapia 
visual para trabalhar o controle da 
supressão, o alinhamento dos eixos 
visuais e as vergências melhorando 
o estado da visão binocular.

Dimensões:.........................12 x 9 x 2 cm
Peso:................................................80 gr
Esferas: 1 vermelha / 1 amarela / 1 verde

OUTROS TESTES VISUAIS
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Maddox

Detectar e quantificar forias laterais e
verticais em visão próxima ou na distância
através da resposta subjetiva do paciente.
Acompanha maleta de armazenamento.

Dimensões:...................17 x 3,8 x 0,5 cm
Peso:..............................................134 gr

Luzes de Worth

Teste na avaliação da cooperação do 
sistema sensório motor. Permite identificar 
a presença de fusão, supressão e diplopia 
causada por forias.

Dimensões:.....................27,5 x 19 x 7,2 cm
Peso:..................................................640 gr

Optotipo

Sendo letra “E”, abecedário e 
numérico.

Dimensões:.......................56 x 28 cm
Peso:..........................................100 gr
Painel:.......................................Branco

Optotipo SLIM Portátil

Optotipo indicado para realizar testes 
de visão para perto observando uma 
distância mínima de 30 cm.

Dimensões:...............12 x 23 x 1,5 cm
Peso:..........................................525 gr

Trabalha com iluminação a LED.
Acompanha carregador.

Optotipo Iluminado

Exclusivo sistema de troca de 
painéis.

Voltagem:.....................110 ou 220 v
Dimensões:..........51 x 28 x 11,5 cm
Peso:.......................................4,5 kg

Painel:
Principal:...............................Branco
Estrutura:...........................em metal

Iluminação única para todo painel.

Teste Bicromático

Instrumento utilizado para testes
visuais relacionados a cores.

Lanterna de alumínio com 
04 luzes de Led. Acompanha 
bateria recarregável, carregador 
e suporte.

OUTROS TESTES VISUAIS

OPTOTIPOS
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OPTOTIPOS

CILINDROS CRUZADOS

RÉGUAS DE ESQUIASCOPIA

Super Pinhole

Exame que avalia o potencial de visão 
de um paciente.

Dimensões:.......................14 x 9 x 27 cm
Peso:.............................................1,25 kg

Réguas de Esquiascopia 
com Maleta

Maleta em metal com 6 réguas com
diversas lentes convexas e concavas.
Medidas:.........± 0.50/1.00/1.50/2.00/2.50
3.00/3.50/4.00/4.50/5.00/6.00/7.00/8.00/
9.00/10.00 D

Régua de Esquiascopia 
tipo Luneau

Conjunto de réguas sendo uma positiva e uma 
negativa com diversas lentes convexas e côncavas. 
Maior variedade em conjunto compacto com capa 
de proteção.
Medidas:........± 0.50/1.00/1.50/2.00/2.50/
3.00/3.50/4.00/4.50/5.00/6.00/7.00/8.00/
9.00/10.00/12.00/15.00 D

Par de Cilindros Cruzados
com Maleta

Maleta em madeira com cilindros
cruzados ................+ 0,25 e + 0,50 D

Dupla face com testes do E Snellen 
e Abecedário. Iluminação em led de 
fácil manutenção. Opção de troca 
de testes.

Ultra portátil, possui alças 
laterais e superior para melhor 
transporte. Acompanha 
Lorgnon e Tabela de distâncias.

Optotipo iluminado com controle remoto

Optotipo ideal para a realização de testes de
refração. Completo com os mais variados testes 
tais como: Luzes de Word, de fixação, caracteres
numéricos, caracteres “E” de Snell, teste bicromático,
teste infantil, entre outros.
Controle remoto sem fio controlado por sensores.
Iluminação individual para cada teste, facilitando 
a realização do trabalho.

Voltagem:........................................Bivolt Automático
Dimensões:........................................44 x 62 x 30 cm
Peso:....................................................................5 kg

Acompanha Controle
Remoto sem fio.

Iluminação de led aperfeiçoada,
sem sombras e ampla nitidez.

Ultra fino, de fácil 
portabilidade.
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RÉGUAS DE PRISMA

CAIXAS DE PRISMA

Régua de Prisma 15 lentes 
e 16 lentes

Conjunto com duas réguas de prisma com
diversas medidas. Acompanha estojo em
metal com sistema de trava.

Régua 15 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 /
14 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30
Régua 16 : 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 /
16 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45

Dimensões:............................ 37 x 5 x 9 cm
Peso:................................................. 800 gr

Caixa de prisma com suporte

Conjunto de lentes prismáticas utilizadas
para o tratamento de diferentes disfunções
visuais.

Dimensões:........................ 25 x 25 x 6 cm
Peso:...................................................1,2kg
Prismas:........24 pares (de +0,25D a +10D)

Caixa de Prisma com 17 lentes 

Caixa de prisma com 17 lentes para 
execução de testes de estrabismo e foria.
Acompanha maleta em metal forrada 
com tecido aveludado.

Medidas prismáticas: 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 
10; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 e 
acompanha uma lente vermelha.
Dimensões:...........................7 x 27 x 17 cm
Peso:................................................0,82 kg

Caixa de Prisma com 17 lentes 
com cabo

Fabricadas em acrílico de altíssima 
qualidade, as lentes de prisma formam um 
moderno acessório profissional, composto 
por 17 prismas, com hastes em aço inox, 
que proporcionam perfeito manuseio e 
facilidade na utilização, para execução 
dos testes de estrabismo e foria.

Medidas prismáticas: 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10  
12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 dioptrias.
Dimensões:..................6,5 x 21,8 x 28,5 cm
Peso:.................................................1,4 Kg

Caixa de Prisma com 23 lentes 

Caixa de prisma com 23 lentes para 
execução de testes de estrabismo e foria.
Acompanha maleta em metal forrada com
 tecido aveludado.

Medidas prismáticas: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 
45; 50 e acompanha uma lente vermelha.
Dimensões:...........................7 x 27 x 17 cm
Peso:................................................0,90 kg

Régua de Prisma 16 lentes

Régua de prisma com diversas medidas.
Acompanha estojo em couro nobre.

Medidas:..........1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 /
14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45

Acompanha suporte universal
para encaixe dos primas.
Suporte possui ainda sistema
de movimentação lateral.

Ampla gama de prismas,
ultra leve e de fácil manuseio.

As hastes em aço inox proporcionam 
um perfeito manuseio e facilita na 
utilização para execução dos testes 
de estrabismo e foria.

Maleta em alumínio forrada com 
fino tecido aveludado para melhor 
proteção das lentes.

Fabricadas em acrílico de altíssima 
qualidade, Composto por 16 lentes 
de prisma e 1 filtro vermelho.
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Caixa de Prisma com 23 lentes 
com cabo

Fabricadas em acrílico de altíssima 
qualidade, as lentes de prisma formam um 
moderno acessório profissional, composto 
por 22 prismas e 01 filtro vermelho, com 
hastes em aço inox, que proporcionam 
perfeito manuseio e facilidade na utilização, 
para execução dos testes de estrabismo e 
foria.

Medidas prismáticas: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 
45; 50 dioptrias.
Dimensões:....................65 x 260 x 285 mm
Peso:.................................................1,6 Kg

Projetor com controle remoto

Controle remoto com teclas de indicação 
para os testes.
Simples e preciso ajuste de foco na lente.
Desligamento automático após 5 minutos 
em stand by.
Possui todos os principais testes, tais como:

• Caracteres numéricos.
• Caracteres “E” de Snell.
• Teste bicromático.
• Luzes de Word
• Luzes de fixação.
• entre outros...

Voltagem:................................................110 ou 220 V
Dimensões:................................19,6 x 29,2 x 23,4 cm
Consumo:............................................................65 W
Distância de projeção:.............................2 a 6 metros
Peso:...................................................................6,5 kg

TESTES
Possui a mais completa gama de testes, com mais de 30 charts.

REGULAGEM
Prática regulagem
de zoom

BASE DE APOIO

As hastes em aço inox proporcionam 
um perfeito manuseio e facilita na 
utilização para execução dos testes 
de estrabismo e foria.

Maleta em alumínio forrada com 
fino tecido aveludado para melhor 
proteção das lentes.

Fabricadas em acrílico de altíssima 
qualidade, Composto por 22 lentes 
de prisma e 1 filtro vermelho.

CAIXAS DE PRISMA

PROJETORES

TESTES VISUAIS

Elite

Sistema de acuidade visual híbrido que se 
adapta em qualquer tipo tela.
Não tem necessidade de uso de computador
ou software, é 100% PORTÁTIL e de fácil 
uso.

Dimensões Controle:...............14 x 1 x 4 cm
Peso Controle:......................................41 gr
Dimensões USB:.......................11,05 x 4 cm
Peso USB:..............................................32 gr

Componentes: controle remoto, pendrive 
(software) e calibrador
Distância:.....................................1 m a 7 m
Testes: E, C, Alfabeto, Números, Infantis, 
Allen, V-opto, Etors, Ishira, Astigmastismo, 
Worth, Contraste, Fixação, entre outros.
*Não acompanha monitor.

Controle remoto especial 
com iluminação para 
ambientes escuros.
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TESTES VISUAIS

O Elite possui uma ampla varidade 
de testes e funções especiais como: 
testes e máscaras randômicas, testes 
com zoom, controle de resultados
de testes na própria tela, entre outros.

Uma ampla gama de testes, com opções
de máscaras horizontais, verticais
e individuais.

Diretamente no controle remoto 
para um acesso direto.

Acompanha óculos especiais 
para testes bicromáticos.

Controle seu Vision Test Polarizado 
através do Tablet , podendo também 
por Bluetooth controlar o Refrator Digital.

*Função opcional, depende da compra
do Refrator Digital Vision.

Teste especial de contraste feito 
através do controle remoto e 
com média final dos resultados.

Possui testes especiais de 
Ishihara com função de ZOOM e 
possibilidade de resultado após 
exame.

Possui gráficos de análise para 
alguns testes específicos. Maior 
entendimento e compilação dos 
dados do teste.

Completo sistema com todos 
os principais testes visuais 
existentes.

Vision Test
Sistema de acuidade visual

Características básicas:
Sistema totalmente integrado em um único produto
(não necessita do uso de computadores ou telas
auxiliares). Imagem nítida e clara através de tela
LCD de 15 polegadas.
Acompanha controle remoto wireless completo.
Sistema de regulagem para distancias de 2 a 6 metros.

Possui diversos testes visuais, tais como:
• Caracteres númericos
• Caracteres alfabéticos
• Caracteres “E” de Snell
• Teste Bicromático
• Teste Infantil
• Teste Astigmatismo
• Luzes de Word
• Luzes de Fixacao
• entre outros...

Vision Test Bluetooth

Sistema de acuidade visual completo All in One,
com computador e software já embutidos na tela.
Tela especial com filtro polarizado para um maior
conforto visual durante os exames.

Dimensões:.............................49 x 30 x 7 cm
Peso:........................................................7 kg
Distância:........................................1 m a 7 m
Tela:...........................................23 polegadas
Testes: E, C, Alfabeto, Numeros, Infantis, 
Allen, Ishira, Astigmastismo, Worth, Schrober, 
Fixação.
Acompanha: Óculos Bicromático

Dimensões:...........................53 x 52 x 30 cm
Voltagem:...................................110 ou 220 v
Peso:.....................................................3,2 kg
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Usa os testes e escalas mais
conhecidos do mercado.
Testes padrão Snellen e Targer

Teste MultiColor
Testes com variações para
identificação das cores.

Acuidade para longe e para 
perto. Possui oculares especiais 
e diferenciadas para perto e 
longe.

Teste de Trânsito
Simulação de placas de trânsito.

Detector de Daltonismo
Possui testes de Ishiara para 
auxiliar na detecção de possível 
daltonismo.

Portabilidade Total!
Pesa menos de 2kg. Ideal para
campanhas externas ou uso em
vários estabelecimentos.

Ofuscamento
Teste para simulação da 
acuidade em situações de luz 
forte, como de farol alto em 
estradas.

Simples!
Possui testes de fácil 
entendimento para adultos 
e crianças.

Sistema com iluminação tipo 
LED, maior nitidez e claridade 
para uma análise mais precisa.

TESTES VISUAIS

LÂMPADAS DE BURTON

Check Vision

Indispensável para qualquer ótica!
Com o Check Vision Full HD você faz 
a triagem em seu estabelecimento, 
fidelizando seus clientes.

Lâmpada de Burton Portátil

Equipamento totalmente portátil e leve.
Ideal para campanhas e atendimentos
externos.

Sistema com iluminação tipo LED,
maior nitidez e claridade para uma
análise mais precisa.

Dimensões:.............................22 x 11,5 cm
Lente 1:...........................................+ 3,75D
Lente 2:...............................................+ 11D
Tipos de lâmpada:............8 lâmpadas LED
branca e 1 lâmpada LED luz negra
Pilhas Alcalinas:.....................3 pilhas AAA
Peso:..................................................150 gr

Possui lente BIFOCAL para
melhor visão.
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OFTALMOSCÓPIOS

Oftalmoscópio VISION

Aparelho utilizado para análise da pupila e 
fundo de olho do paciente.
Aparelho prático e com design ergonômico.
Lentes possuem alcance de -35D a +20D.

Dimensões:.............................22 x 4 x 4 cm
Peso:..................................................150 gr
Voltagem:.......................................Pilha AA
Consumo:.............................................2 W

Oftalmoscópio POCKET PLUS 
WELCH ALLYN
Um oftalmoscópio completo que 
cabe no seu bolso!

Dimensões:....................17,5 x 2,1 x 3,3 cm
Peso:....................................................72 gr
Cores:................Preto, Branco, Rosa e Azul
Lâmpada:..............................Led SureColor
Duração Lâmpada:..10.000 a 20.000 horas
Pilhas:........................ 2 Pilhas Alcalinas AA
Duração Pilhas:....5 horas (pilhas alcalinas)

Dioptrias Positivas:................0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 e 20D
Dioptrias Negativas:..............-1, -2, -3, -4, -8, -10, -15 e -20D
Filtros:...........................Red Free, Azul Cobalto e Polarização
Diafragmas: Microponto, Pequeno, Grande, Fenda e Fixação

A qualidade da tecnologia LED da Welch Allyn é incomparável.
Com baixa reflexão e luz branca pura é possível ver as cores
como realmente são e aumentar a qualidade e rapidez dos 
diagnósticos. As lâmpadas Led Welch Allyn possuem duração
de até 20.000 horas!

A tecnologia americana da Welch Allyn permite que 
mesmo em um oftalmoscópio de bolso, você tenha 
uma ampla opção de diafragmas: Microponto, Pequeno, 
Grande, Fenda e Fixação.

Possui os filtros RED-FREE,
AZUL COLBALTO e POLARIZAÇÃO
para os exames de fundo de olho.

Acompanha protetor anti-queda para 
uma maior durabilidade do produto.

Ampla gama de cores para 
você escolher!Acompanha bolsa para transporte.

Grande gama de lentes corretivas: 0 a +20D e 0 a -20D
com a mais alta qualidade óptica das lentes Welch Allyn.

Exclusiva tecnologia Welch Allyn que 
amplia o campo de visão e a nitidez na 
visualização da imagem em comparação 
com outros oftalmoscópios do mercado.
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OFTALMOSCÓPIOS

Oftalmoscópio Welch Allyn 
NICAD ou LITIUM

O mais renomado Oftalmóscopio do mercado!

Dimensões:....................................................4 x 3 x 22 cm
Peso:.........................................................................330 gr
Cabo:...............................Nicad (padrão) / Litium (opcional)
Lâmpada:..........Xenon Halógena (padrão) / Led (opcional)
Autonomia Lâmpada:........................ Média performance
em Xenon Halógena / Alta performance em Led (opcional)
Voltagem:.......................Bivolt automático com carregador
Bateria:..............Niquel Cadmio (padrão) / Litium (opcional)
Autonomia Bateria:....45 minutos Niquel Cadmio (padrão)
/ 80 minutos Litium (opcional).

Dioptrias Positivas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 40D
Dioptrias Negativas:......1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25D
Filtros:............................Red Free, Azul Cobalto e Polarização
Diafragmas: Microponto, Pequeno, Grande, Fenda e Fixação

O exclusivo sistema Coaxial da Welch 
Allyn permite um maior campo de 
observação em comparação com os 
demais oftalmos do mercado.

A tecnologia americana da Welch Allyn permite que você
tenha uma ampla opção de diafragmas: Microponto, 
Pequeno, Grande, Fenda e Fixação.

Mecanismo de engate rápido para facilitar a troca 
de cabeças e sistema intercambiável para pilhas.

Possui amplo disco de dioptrias com 28 lentes corretivas que variam de
0 a +40D e 0 a -25D. Lentes Welch Allyn com tratamento especial para redução
de reflexos.

Acompanha estojo para transporte. Acompanha Cabo LITIUM e carregador.
(somente para modelo com cabo LITIUM)

Novo cabo BIVOLT automático
com carregador incluso e sistema
intercambiável para pilhas.
(somente para modelo com cabo NICAD)

Possui os filtros RED-FREE ,
AZUL COBALTO e POLARIZAÇÃO
para os exames de fundo de olho.
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Ajuste de Foco:...............................Dinâmico de -20D a +20D
Filtros:................................................Red Free e Azul Cobalto
Diafragmas: Microponto, Pequeno, Grande, Fenda e Fixação

OFTALMOSCÓPIOS

Oftalmoscópio PanOptic Plus Welch Allyn
NICAD ou LITIUM
Um oftalmoscópio completo que cabe no seu bolso!

Dimensões:................................................4 x 13 x 25 cm
Peso:........................................................................650 gr
Cabo:.............................Nicad (padrão) / Litium (opcional)
Lâmpada:........Xenon Halógena (padrão) / Led (opcional)
Autonomia Lâmpada:........................ Média performance
em Xenon Halógena / Alta performance em Led (opcional)
Voltagem:.....................Bivolt automático com carregador
Bateria:...........Niquel Cadmio (padrão) / Litium (opcional)
Autonomia Bateria: 45 minutos Niquel Cadmio (padrão)
/ 80 minutos Litium (opcional)

A tecnologia patenteada Axial PointSource da Welch Allyn faz
com que o diagnóstico com o PanOptic seja muito mais rápido
e detalhado, devido a ampliação do campo visual e 
magnificação das imagens.

A tecnologia americana da Welch Allyn permite que você
tenha uma ampla opção de diafragmas: Microponto, 
Pequeno, Grande, Fenda e Fixação.

Novo cabo BIVOLT automático
com carregador incluso e sistema
intercambiável para pilhas.
(somente para modelo com 
cabo NICAD)

Acompanha cabo LITIUM e 
carregador (somente para modelo 
com cabo LITIUM)

Acompanha novo protetor ocular
para um maior conforto durante
o exame.

Possui os filtros RED-FREE,
e AZUL COBALTO para os
exames de fundo de olho.

Mecanismo de engate rápido para
facilitar a troca de cabeças.

O PanOptic permite um aumento de 20x o campo visual e 26% de 
magnificação da imagem em comparação com os demais modelos do 
mercado. Possui amplo disco de dioptrias com lentes corretivas que 
variam de 0 a +20D e 0 a -20D. Lentes Welch Allyn com tratamento 
especial para redução de reflexos.
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OFTALMOSCÓPIOS

RETINOSCÓPIOS

iExaminer Pro é compatível somente para 
oftalmoscópio PanOptic PLus Welch Allyn.

* Não acompanha PanOptic Plus  
* Não acompanha celular

Faça imagens em alta resolução com auxílio 
do app (Welch Allyn iExaminer Pró).
App disponível na Apple Store e Android 
Play Store.

* Não acompanha celular
* Algumas versões do Android e do IOS podem não 
  funcionar (consulte antes da compra).

Adaptador I Examiner Oftalmoscópio 
PanOptic Plus Welch Allyn 

Adaptador com sistema de clip para encaixe 
de diversos modelos de celulares!

Retinoscópio VISION

Aparelho utilizado para determinar erros de refração 
e eixos de astigmatismo.
Utiliza feixe de luz de alta luminosidade.
Trabalho com cilindro com rotação bastante suave 
de 360 graus.
Acompanha base alimentadora com sistema “stand by” 
e maleta em alumínio.
Espessura do feixe: 3mm a 20mm.

Retinoscópio Elite Welch Allyn 
NICAD ou LITIUM

O Retinoscópio Elite da Welch Allyn tem o maior 
campo de visão do mercado!

Dimensões:...............................................4 x 3 x 26 cm
Peso:....................................................................360 gr
Cabo:..........................Nicad (padrão) / Litium (opcional)
Lâmpada:..............................Xenon Halógena (padrão)
Autonomia Lâmpada:...Média performance em Xenon
Halógena
Voltagem:...................Bivolt automático com carregador
Bateria:........Niquel Cadmio (padrão) / Litium (opcional)
Autonomia Bateria:..............45 minutos Niquel Cadmio 
(padrão) / 80 minutos Litium (opcional)

Dimensões:..........................26 x 20 x 10 cm
Peso:......................................................1 Kg
Voltagem:..................................110 ou 220 v
Consumo:...............................................2 W

Cilindro de Rotação:....................360 graus
Luz do Feixe:...........Nítida, sem sombras do 
filamento da lâmpada.
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RETINOSCÓPIOS

CONJUNTOS RETINO E OFTALMO

A superior qualidade do feixe
de luz do Retino Elite da Welch Allyn
permite que os feixes tenham 3x
mais brilho que os retinos standard
de mercado. Propiciando exames
melhores e mais rápidos.

O filtro polarizador de linha cruzada
do retino Elite permite eliminar 99%
do forte reflexo das lentes corretoras,
ajudando a realizar um exame mais
preciso com um só toque.

Simples e rápido sistema para troca 
de cabeças com encaixe rápido e 
travamento preciso.

Sistema com carregador automático
para retino e oftalmo.
Descarta uso de pilhas ou fios nos
aparelhos.

Anel externo com giro contínuo
para melhor foco.

Mecanismo de engate rápido
para facilitar a troca de cabeças.

Novo sistema anti-pó totalmente
selado.

Acompanha estojo para transporte.

Novo cabo BIVOLT automático com carregador 
incluso e sistema intercambiável para pilhas.
(Somente para modelo com cabo NICAD)

Acompanha Cabo Litium e carregador.
(somente para modelo com cabo LITIUM)

Conjunto Retino e Oftalmo Vision

Aparelho utilizado para análise da pupila e determinar
erros de refração e eixos de astigmatismo.

Voltagem:.....................................................:110 ou 220 v
Consumo:.....................................................................3,7

Informações Oftalmoscópio:
Dioptrias: .- 35D a + 20 D ( sendo 24 lentes )
Diafragmas: Semi círculo, círculo pequeno, círculo
médio, círculo grande, mapa, linha vertical, ponto de
fixação.

Informações Retinoscópio:
Trabalha com cilindro com rotação de 360 graus.
Lâmpada de halogênio de 3,5 V
Espessura do feixe: 3mm a 20 mm
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Características Gerais

CONJUNTOS RETINO E OFTALMO

Conjunto com simples e rápido sistema 
de encaixe rápido para troca de cabeças.

Kit acompanha estojo próprio com estofamento 
para maior proteção.

Novo cabo BIVOLT automático com carregador 
incluso e sistema intercambiável para pilhas.
(somente para modelo com cabo NICAD)

Acompanha Cabo Litium e carregador.
(somente para modelo com cabo LITIUM)

OFTALMOSCÓPIO:

Dimensões:...........................................................4 x 3 x 22 cm
Peso:................................................................................330 gr
Cabo:......................................Nicad (padrão) / Litium (opcional)
Lâmpada:.................Xenon Halógena (padrão) / Led (opcional)
Autonomia Lâmpada:................................. Média performance
em Xenon Halógena / Alta performance em Led (opcional)
Voltagem:..............................Bivolt automático com carregador
Bateria:.....................Niquel Cadmio (padrão) / Litium (opcional)
Autonomia Bateria:............45 minutos Niquel Cadmio (padrão)
/ 80 minutos Litium (opcional).

Dioptrias Positivas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 40D
Dioptrias Negativas:......1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25D
Filtros:.............................Red Free, Azul Cobalto e Polarização
Diafragmas:....Microponto, Pequeno, Grande, Fenda e Fixação

RETINOSCÓPIO:

Dimensões:...................................................4 x 3 x 26 cm
Peso:........................................................................360 gr
Cabo:.............................Nicad (padrão) / Litium (opcional)
Lâmpada:..................................Xenon Halógena (padrão)
Autonomia Lâmpada:.......Média performance em Xenon
Halógena
Voltagem:......................Bivolt automático com carregador
Bateria:...........Niquel Cadmio (padrão) / Litium (opcional)
Autonomia Bateria:...45 minutos Niquel Cadmio (padrão)
/ 80 minutos Litium (opcional).

Cilindro de Rotação:........................................360 graus
Luz do Feixe:...........Nítida, sem sombras do filamento da 
lâmpada

Conjunto Retino-Oftamo Welch Allyn NICAD

O mais completo e eficiente conjunto profissional do mercado!

Conjunto Retino-Oftamo Welch Allyn LITIUM
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Acessórios Welch Allyn

Cabeça Oftalmoscópio de 3,5v com 28 
lentes e ampla gama de filtros e diafragmas.
Código: 11720

Cabo Nicad de desempenho standard com
sistema de carregador bivolt automático.
Código: 71062

Lâmpada 3,5v Xenon Halógena ou Lâmpada
3,5v Led para cabeça oftalmoscópio coaxial
Welch Allyn.

Lâmpada 3,5v Xenon Halógena ou Lâmpada 
3,5v Led para cabeça oftalmoscópio PanOptic 
Welch Allyn

Lâmpada 3,5v Xenon Halógena
para Retinoscópio Elite

Código: 08200 - UCódigo: 03800 - U           Código: 03800 - LEDCódigo: 04900                   Código: 04900 - LED

Bateria Litium: Maior desempenho
e autonomia em seus exames. 
Trabalha com os cabos de Litium
Código: 71960

Lente de córnea para
Oftalmoscópio PanOptic.
Código: 11875

Protetor Ocular para
Oftalmoscópio PanOptic.
Código: 11870

Cartão de fixação para 
retinoscopia infantil do 
Retinoscópio Elite.
Código: 18250

Estojo Panoptic ou Estojo Conjunto
Retino-Oftalmo Welch Allyn.
Código: 05258-M / 05829-U

Cabeça Retinoscópio de 3,5v com
sistema de filtro polarizador.
Código: 18245

Cabo Litium para um maior desempenho e autonomia em seus 
exames. Também pode trabalhar com carregador bivolt.
Código: 71902

Carregador bivolt para Cabo Litium
Código: 71943

Cabeça PanOptic Plus de 3,5v com
tecnologia Axial PointSource.
Código: 118-3

Bateria Niquel Cadmio: Desempenho
Standard. Trabalha com os cabos Nicad.
Códigos: 72300

Transiluminador: Trabalha 
com cabos Nicad e Litium
Código: 41100
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Lanterna
Instrumento utilizado para iluminação pontual.

Transiluminador: Trabalha 
com cabos Nicad e Litium
Código: 41100

LANTERNA

REFRATORES

Mini Refrator

Aparelho de acuidade visual portátil.
Aparelho possui as lentes básicas para
uma pré análise refrativa.

Dimensões:........................ 28 x 13 x 1,5 cm
Peso:.................................................. 320 gr

Refrator

Aparelho com todas as principais lentes de teste.
Lentes Esféricas: +16,75 a - 19,00 dioptrias
(escala de 0,25D a 3,00D e opcional
lentes auxiliares + 10D ~ - 10D)
Lentes Cilíndricas: +0 a -6,00 dioptrias
(opcional expansão até 8 dioptrias)
Eixo cilíndrico: 360°
(duplo eixo de 180° com escala de 5°)
Cilindro cruzado: +/-0,25D
Prismas: de 0 a 20 (escala de 1 prisma)
Ajuste de DP: 48 a 80 mm.

Dimensões:..........................40,5 x 32 x 10,5 cm
Peso:..........................................................5,2 kg

* Produto vendido avulso, não acompanha Refrator

Lentes Esféricas: ± 0 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 /
2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0
Oclusor: Sistema de Oclusão individual para
olho direito e esquerdo
Alcance de DP: 42 a 76 mm

Equipamento de fácil funcionamento que auxilia 
em minutos a detecção de problemas de miopia, 
hipermetropia, presbiopia e anisometropia resultando 
em um futuro encaminhamento do paciente para 
exames mais detalhados.

Sistema de oclusão que possibilita o exame
de um olho por vez ou os dois ao mesmo tempo.
Visor apresenta imediatamente as dioptrias
simultaneas do olho direito e do olho esquerdo.

Sistema de engrenagens
sincronizadas em metal.

Estrutura em duro alumínio
e pintura epoxi de alta resistência.

Todo o sistema interno do Refrator é
um metal! Robutez e alta durabilidade.

Acompanha o cartão e vareta para leitura
de perto, além das lentes cilindrícas
adicionais sendo 1 par de cilindro.
-2D e 1 par de lentes cilindrícas auxiliares
de -0,12D

Único sistema de dobra especial torna seu
mini refrator extremamente compacto e leve!
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REFRATORES 

REFRATOR DIGITAL

Maleta Refrator

Maleta em alumínio reforçada para transporte 
de Refrator / Greens

Dimensões:.....................................34 x 17 x 47 cm
Peso:...............................................................4,5 kg

* Produto vendido avulso , não acompanha Refrator

Refrator Computadorizado Vision

Refrator digital de alta precisão e totalmente automático.
Sistema controlado via Tablet através de conexão sem fio.
Conecta-se com auto refrator Vista e Vision Test Bluetooth.

Lentes esféricas: -19D/+16,75D (escala de 0,25D a 3,00D)
Lentes cilíndricas: -8,75D / +8,75D (escala de 0,25D)
Escalas de medição: 0,25 / 0,50/ 1 /3D
Eixo: 0 a 180 graus (escala de 1 a 5 graus)
Cilindro Cruzado: +/- 0,25D
Distância Interpupliar perto: 48 - 76 mm
Distância Interpupilar longe: 52 - 80 mm
Ajuste apoio face: 16 mm
Retinoscópio: + 1,5D (67cm) + 2,0D (50cm)

Prisma: 0 a +20Δ (escala de 0,1 / 0,5 / 1D
Adição: 0 a 10D
Lentes Auxiliares:
PH Binocular -1,00mm
RMV e RMH
RL Olho Direito/ GL Olho Esquerdo
Polaroid (Olho Direito 135/45º e Olho 
Esquerdo 45/135º)
Prisma (Direito 3Δ BU / 6 Δ BU 
e Esquerdo 3ΔBD/ 10ΔBD)
Cilindro Cruzado + - 0,50D Eixo 90º
Lentes DP

Dimensões:..........38,10 x 2,86 x 11,10 cm
Peso:................................................4,0 kg

Possui formato próprio para encaixe do refrator e 
acessórios padrão.

Usa material tipo espuma EPE para armazenar com 
segurança seu refrator.

Refrator é controlado por Tablet via Bluethooth.
Acompanha Tablet e Software para integração
com outros equipamentos da linha.
No software é possivel integrar outros produtos
da linha como Auto Refrator, Lensometro e Vision Test. 
O software também permite cadastrar clientes 
e manter todas as leituras realizadas em cada
aparelho.

Mecânica precisa com engrenagens, rolamentos
e micro-motores de alta durabilidade, além de
um circuito eletrônico inteligente e lentes alemãs
com anti-reflexo. Aparelho extremamente robusto
e confiável.

Conexão com impressora bluetooth 
para impressão wireless através do Tablet.
(Não acompanha Impressora).
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Auto Refrator Spot Vision
Auto refrator portátil de alta performance

Dimensões:..........................................21,6 x 17,1 x 12,1 cm
Peso:.............................................................................1,1 kg
Refração esférica:.................................(-) 7.50D a (+) 7,50D
Variação esférica:.............e +/- 0,50D para leituras +/-3,50D
de +/- 1,00D acima de leituras +/- 3,50D
Refração cilíndrica:...............................(-) 3.00D a (+) 3,00D
Variação cilíndrica:.........de +/- 0,50D para leituras +/- 1,50D
de +/- 1,00D acima de leituras +/- 1,50D
Eixo:.........................0 a 180 graus com variação de 10 graus
Tamanho da pupila:....................................3,0 mm a 9,0 mm
Distancia pupilar:...........................................35mm a 80mm
Display Touch Screen:.......................................5 polegadas
Voltagem:......................................................................Bivolt

Sistema automático de iluminação 
de LED para exames de perto.

Ajuste individual da DNP direita 
e esquerda possibilitam maior 
segurança nas medições. 
Convergência automática da DP 
durante exames de perto.

Acompanha régua e cartão de leitura 
para perto. Lentes com anti reflexo diminuem 
o brilho e aumentam o contraste para maior 
nitidez.

Imagine controlar todos seus aparelhos
de maneira sem fio via Tablet! Através do
software do Tablet temos a integração e
transmissão dos dados de seu Lensometro
Vision New para o Refrator Computadorizado
Vision ou do seu Auto Refrator Vista para o
Refrator Computadorizado ou ainda pode
controlar no tablet os optotipos que aparecem
no Vision Test Polarizado. Tenha um consultório
totalmente DIGITAL!

Aparelho totalmente portátil que de forma
AUTOMÁTICA em poucos segundos faz
a refração de ambos os olhos do cliente!

Sensores de última geração e a mais 
moderna tecnologia americana da Welch 
Allyn permitem uma acurácia  impressionante 
para um parelho portátil!

A função de análise de alinhamento dos olhos
auxilia na detecção de olho estrábico.

REFRATOR DIGITAL

REFRATORES DIGITAIS PORTÁTEIS
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REFRATORES  DIGITAIS PORTÁTEIS

Com o Spot Vision não existem mais
limitações! Selecione as medições desde
um bebê de 6 meses até um idoso de 100 anos!

Grave os dados em um Pen Drive ou envie para dispositivos via WI-FI.
Imprima em uma impressora WI-FI. Salve os relatórios em arquivos
de PDF para fácil uso em qualquer computador, tablet ou celular.
*Verifique os modelos de impressora compatíveis no ato da compra.
*Impressora não inclusa.

A função de Equivalência Esférica auxilia
na detecção de miopia, hipermetropia ou
anisometria.

O Spot Vision arquiva os dados de cada cliente com todas as medidas tomadas.
Crie um banco de dados de seus clientes e consulte de forma rápida e prática!

O Spot Vision gera um relatório final das medições com todas as informações
de forma clara, além de gerar gráficos comparativos.

O exame completo dos 2 olhos no Spot Vision dura
somente IMPRESSIONANTES 20 segundos!
O aparelho trabalha a uma distância confortável do cliente, 
não encostando no mesmo. A captura automática permite 
uma mínima cooperação de seu cliente.

Acompanha bolsa para transporte, carregador bivolt
e possui bateria com ampla autonomia de carga.

O seu apelido é RAPIDEZ!
Imagine fazer uma triagem 10x mais rápido
do que pelos métodos tradicionais. Ganhe mais
oportunidades e leve mais clientes para seu
estabelecimento. Leve para outros estabelecimentos,
faça campanhas de saúde visual ou preste serviços
para terceiros. As oportunidades são ilimitadas!

O Spot Vision após a triagem analisa os resultados do paciente e recomenda uma análise mais detalhada.
Os resultados apresentados são : Miopia, Hipermetropia, Astigmatismo, Anisometria, Estrabismo ou 
Anisocoria.

Em pouquíssimos segundos o Spot Vision
informa as seguintes medições de ambos 
os olhos simultaneamente:
DP / DNP
Medição do Tamanho das pupilas
Refração completa (equivalência esférica, esférico,
cilíndrico e eixo)
Indicador de alinhamento das pupilas (horizontal
e vertical)
Conversão do valor cilíndrico (positivo/negativo)
Relatório com todas as informações compiladas.
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Descomplicado!
O Auto Refrator Vista tem todas as funções
apresentadas em uma única tela e são
acessadas em um único toque

Sistema automática de AUTO FOG
colorido. Maior confiabilidade dos dados
sem interferência humana.

Novo joystick de alta sensibilidade
oferece um conveniente e cômodo
processo de medição. Também possui
sistema de trava para evitar possíveis
deslocamentos.

O novo software “Auto Measure”
permite ao centralizar a pupila que
o aparelho registre automaticamente
de 3 até 10 medidas calculando
a média dos registros, sem a necessidade
de intervenção do operador.

Personalize os dados de seu
estabelecimento na impressão
do exame. De maior confiabilidade
e fidelize seus clientes!

Impressora termal de alto desempenho.

Sistema aprimorado “Fast Search”
com setas que aparecem para auxiliar
o operador na centralização e no foco
da pupila.

Efetue leituras mais precisas e 
confiáveis. O Auto Refrator Vista 
pode realizar de 3 a 10 leituras 
simultâneas através de disparo 
automático.

Acompanha olho de calibragem,
para que você pode conferir
a precisão de seu equipamento.

Efetue simultaneamente as medidas
de Refração e Ceratometria, ou opte
por fazê-las separadamente. Todos 
os resultados são apresentados
na tela e também podem ser 
impressos.

Customização!
Vários parâmetros podem ser 
alterados para atender a casos 
especiais de medição.

Todos os principais dados da
refração e ceratometria em poucos
segundos através de impressora 
termal.

AUTO REFRATORES

Auto Refrator com Ceratômetro Vista

Aparelho automático para testes de refração 
e medição de curvatura corneana.

Características básicas:

Refração:
Dioptria (esférico): -20D / +20D
Dioptria (cilíndrico): -10D / +10D
Escalas de medição: 0,125D ou 0,25D
Distância Vertex: 0,12 mm, 13,75 mm e
15mm
Eixo: 180 graus (c/ intervalo de 1 grau)
Distância interpupilar: 30 - 85mm
Prisma: 0 a + 10 Δ
Adição: 0 a 10 D
Diâmetro mínimo pupila: 2,0 mm
Fixação: Automática
Monitor: LCD 5,7 polegadas
Medição de DP: Automática

Voltagem:.......................................Bivolt
Dimensões:................28,8 x 50 x 48 cm
Peso:................................................14kg

Ceratometria:
Potência corneana: 33D / +67D
Astigmatismo corneano: 0D / -15 D
Escalas de Medição: 0,05D , 0,125D ou 0,25D
Distância Vertex: 0,12mm, 13,5 mm e 15mm
Eixo: 180 graus ( c/ Intervalo de 1 grau)
Diâmetro cornea: 2,00 mm a 12,0 mm (escala de 0,1mm)
Raio de curvatura: 5,0 a 10 mm ( escala de 0,1mm)
Adição: 0 a 10D
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AUTO REFRATORES 

Completo!
Possui medição automática do olho direito 
e esquerdo, auto tracking e auto foco.

Função de Retro Iluminação para 
auxiliar na análise de catarata.

Ampla tela com touch screen 
de 7 polegadas.

Sistema para deslocamento através 
de mouse inteligente ou através do 
touch screen.

Medição do tamanho da pupila, 
com a possibilidade de medir até 
duas vezes e gerar média.

Impressora termal de alto desempenho 
com corte automático.

Possibilidade de medição da 
ceratometria central ou periférica.

Queixeira motorizada para maior 
rapidez e praticidade.

Acompanha olho de calibragem, 
para que você possa conferir a 
precisão de seu equipamento.

Sistema de medição já 
integrado para leitura com 
lentes intraoculares (IOL).

Possibilidade de trabalhar em 
pé ou sentado, graças ao ajuste 
de ângulo da tela.

Todos os principais dados da
refração e ceratometria em poucos
segundos através de impressora 
termal.

Auto Refrator com Ceratômetro Vista II

Aparelho automático para testes de refração 
e medição de curvatura corneana.

Características básicas:

Refração:
Dioptria (esférico):..............-25.00D / + 22.00D
Dioptria (cilíndrico):......................-10D / + 10D
Escalas de medição:...................0,12D / 0,25D
Distância Vertex:..................0/12 / 13,5 / 15mm
Eixo:.............................180° (c/ intervalo de 1°)
Distância interpupilar:.....................10 - 85mm
Diâmetro mínimo pupila:......................2,0 mm
Fixação:...........................................Automática
Monitor:..................................LCD 7 polegadas
Medição de DP:...............................Automática

Voltagem:....................................Bivolt
Dimensões:........48,7 x 26,2 x 46,7 cm
Peso:..........................................17,2kg

Ceratometria:
Potência corneana: - 33.75D / + 67,50D
Astigmatismo corneano: 0D / - 15 D
Escalas de Medição: 0,05D , 0,125D ou 0,25D
Distância Vertex: 0 / 12 / 13,5 / 15mm
Eixo: 180° (c/ Intervalo de 1°)
Diâmetro córnea: 2, mm a 12 mm (escala de 0,1mm)
Raio de curvatura: 5 a 10 mm (escala de 0,1mm)
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Multifuncional de última geração
O VX 105 tem tecnologia embarcada Shack-Hartmann + Placido. Integra 
múltiplas funções em um único aparelho: refração, ceratometria e topografia.
Pode ser usado para diagnósticos de astigmatismo corneano, além de 
analisar o formato da córnea de diferentes ângulos. Também auxilia na 
adaptação de lentes de contato, além de fazer a medição automática da 
refração.

Função de medição Diurna e Noturna
O VX 105 tem capacidade de medir pupilas até 7mm de diâmetro e
calcula tanto a refração diurna ( pupila pequena ) como a refração noturna
( pupila maior ) para uma clara comparação entre as refrações.

Notificações em tempo real durante os processos de medição
O VX105 mostra o status de cada exame em tempo real.
Ademais durante esses processos de medição o VX105 vai notificando e 
instruindo o operador sobre a postura e posição do olho do paciente, guiando 
passo a passo cada processo e reduzindo possíveis erros.

Tecnologia de medição ORIGINAL Shack-Hartmann
Através de um complexo sistema de lentes e prismas, aliados a um sistema 
de sensores e luzes de alta tecnologia, o VX 105 consegue capturar a superfície 
da córnea medindo até 1500 pontos simultâneos. Essa extrema cobertura de 
medição permite maior precisão e estabilidade de medição comparado a outros 
equipamentos do mercado.

Sistema de acomodação do olho para maior precisão
O VX 105 efetua um “fogging” ( movimento de foco ) antes do processo de medição 
para garantir que o paciente esteja relaxado , reduzindo assim a influência do ajuste 
da visão e aumentando a precisão do procedimento.

Principais resultados e mapas em uma única tela
O VX 105 mostra de forma concisa os principais dados e mapas de cada medição , 
sendo possível verificar em outras telas os demais dados em detalhes.

MULTIFUNCIONAIS

Multifuncional VX 105

Aparelho multifuncional com Refrator 
+ Ceratometro + Topógrafo integrados

Características técnicas:

Geral:
Impressora: Termal
Tipo de medição: Auto busca 3D 
(auto tracking)
Tela: 10,1 polegadas touch screen
Distância de trabalho: aprox 94 mm
Limite Peso queixeira: 2,5 kg
Limite Auto Tracking: 10,2 x 2 x 5,1 cm 
(eixos XYZ)
Limite Movimento queixeira: aprox 62 mm

Refração:
Dioptria (esférico): -20.00D / + 20.00D
Dioptria (cilíndrico):  -8D / + 8D
Distância Vertex: 0 / 12 / 13,5 / 13,75 / 15 mm
Eixo: 180° (c/ intervalo de 1°)
Distância interpupilar:  10 - 85 mm
Fixação:  Automática

Topografia:
Potência refrativa: 33.80D / 61.40D
Alcance corneano: 0.75 - 10 mm
Método de medição: Anéis de Plácido
Número de anéis: 24
Pontos de medição: 6.144 pontos
Pixels: acima de 100.000 pixels

Voltagem:..................Bivolt automático
Dimensões:..............49,6 x 32 x 49 cm
Peso:...........................................20 kg



68

MULTIFUNCIONAIS

Medição através do princípio do disco de Plácido
O VX 105 usa o princípio do disco de Plácido para efetuar a medição da 
ceratometria e da topografia da córnea para uma análise sistêmica do formato 
da superfície anterior da córnea e da ceratometria.
Escaneamento físico de 6.144 pontos além de mais de 1 milhão de pontos 
analisados via software. Resultados da ceratometria são amplamente mais 
precisos comparados a medições feitas em Auto Refratores com Ceratometria.

Triagem de Ceratocone
O VX105 pode gerar a topografia corneana com base nos dados 
da superfície anterior da córnea através dos anéis de Plácido.
Através do avançado software do VX105 é possível gerar indicadores 
para auxiliar de forma rápida na triagem do Ceratocone.

Adaptação de Lentes de Contato
A análise das alterações nos mapas de ceratometria (conicidade e alterações 
de curvatura da córnea) auxiliam na melhor adaptação das lentes de contato
(espessura, posição off, etc)

Acompanhamento pós cirúrgico
Através da comparação pré e pós cirúrgica de mapas corneanos é possível 
analisar graficamente a efetividade da cirurgia, bem como o processo de 
melhoria do paciente.

Através da coleta e análise dos dados o VX105 consegue gerar diversos 
tipos de mapas com uma mesma medição.
Auxiliando assim o profissional na avaliação da saúde da córnea.
Diversos mapas estão disponíveis: Mapa de Curvatura Axial, Mapa 
Tangencial, Mapa de Elevação, Mapa de Refração e Mapa Diferencial.

Lentes de Contato
Através dos cálculos de taxa de excentricidade (Eccentricity ratio “valores P and E”) 
e parâmetros da córnea medidos em 3 diferentes posições (3mm, 5mm e 7mm) é 
possível gerar dados suficientes para a prescrição de lentes de contato corneanas.

Adaptação da lente oftálmica
Também através da análise dos mapas corneanos é possível distinguir 
de forma precisa o astigmatismo regular ou irregular, potência e eixo do paciente, 
possibilitando a melhor adaptação de sua lente oftálmica.

Qualquer idade
O VX105 possui programas distintos para medição em crianças ou em 
adultos. E maior precisão para pacientes de todas as idades.

O software de gerenciamento de pacientes permite armazenar
os dados e mapas das várias visitas feitas, gerando um
histórico deste paciente ao logo do tempo.

Diagnóstico de Erros refrativos
Através da verificação dos mapas topográficos é possível analisar erros refrativos 
dos pacientes. Essa verificação pode auxiliar no diagnóstico caso a causa seja a 
córnea.
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Medições automáticas e 3D
O VX 105 possui Auto Foco (Auto Focus), Medição Automática (Auto 
Measurement), além passagem automática entre os olhos direito/esquerdo.
Isto é, menor interferência humana durante os processos de medição.
Além disso as medições de Refração, Ceratometria e Topografia podem 
ser feitas em uma única medição.

Adaptação em Telas e Relatórios Customizados
É possível sincronizar a imagem de seu VX105 em telas e monitores 
externos para uma melhor análise e apresentação para os pacientes.
Além disso é possível gerar relatórios personalizados para impressão 
no tamanho A4 em impressora externa.

* Tela/Monitor não acompanha o VX105
* Impressora não acompanha o VX105

Tela LCD colorida 10 polegadas
Ampla tela com ajuste de ângulo com 10.1 polegadas, de alta definição 
e colorida. O ajuste angular permite o trabalho do operador em posição 
sentada ou em pé.

MULTIFUNCIONAIS

CERATÔMETRO

TONOMETROS

Ceratômetro VISION

Modelo tipo Baush Lomb.
Simples sistema de medição do astigmatismo.
Campo de medição da curvatura corneana: 5,5 a
11mm
Campo de medição de astigmatismo de 35 a 68 D
Prático sistema de leitura interna.
De simples utilização para uma rápida medição.
Dimensões:...................................30 x 28 x 51cm
Voltagem:...........................................110 ou 220v
Peso:............................................................18 kg
Opcional:.........................................mesa elétrica

Tonometro de Aplanação tipo T

Tonometro de aplanação compatível com os
principais modelos de lâmpadas de fenda.
Medição da pressão ocular com sistema de
regulagem preciso.

Faixa de medição:..................0 a 10.64 KPa
Marge de erro:...................................±70 Pa
Dimensões:...........................31 x 11 x 15 cm
Peso:......................................................1 Kg

Tonometro de Aplanação tipo R

Tonômetro de aplanação compatível com os 
principais modelos de lâmpadas de fenda.

Características básicas:
Tonômetro de aplanação compatível com os 
principais modelos de lâmpadas de fenda.
(Não acompanha suporte para encaixe 
na lâmpada de fenda).
Medição da pressão ocular com sistema 
de regulagem preciso.

Faixa de medição:..................0 a 10.64 KPa
Margem de erro:................................±70 Pa
Dimensões:...........................31 x 11 x 15 cm
Peso:......................................................1 Kg

Mesa elétrica
Dimensões:............................60,8 x 52,5 x 26 cm
Voltagem:..........................................110 ou 220 v
Peso:............................................................23 kg
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TONOMETROS

Tonometro de Sopro TONOVUE

Tonômetro de Sopro Automático

O TonoVue cálcula a pressão intra-ocular (PIO) em um único toque.
Combinando as tecnologias soft air puff e  rastreamento automático em 3D.
O TonoVue oferece os resultados de medição da PIO compensada com precisão confiável.
Totalmente Automático
Impressora térmica com auto corte
Tela LCD 8” colorido

Pressão Intraocular:

Faixa de medição:....................................................1– 60 mmHg
Configuração da faixa de medição: Auto/ 30 mmHg/ 60 mmHg
Princípio de medição:...............................................Sopro de Ar
Unidades de exibição:...............................................mmHg/hpa
Distância de trabalho:.......................................................11 mm
Alinhamento:................Rastreamento 3D totalmente automático
Queixeira:...................................................................Motorizado
Tela:..............................................................8” LCD touch screen
Impressora:.........................................Térmica Corte Automático
Interface:.................................................................USB / RS232
Fonte de energia:................................................AC100V - 240V
Ambiente operacional:.............................................10°C - 35°C
Dimensões:.....................................282 mm x 500 mm x 500 mm
Peso:...................................................................................17 Kg

Medições da Pressão Intraocular

•  Faixa de medição: 1 - 60 mmhg
•  Configuração da faixa de medição: Auto /30 mmHg /60 mmHg
•  Princípio da medição: Não contato - Sopro de ar

Cálculo da Pressão Intraocular (PIO)
Cálculo da Pressão Intraocular (PIO) totalmente automático com apenas um 
toque. Os estudos mostram que a espessura central da córnea (CCT) pode 
afetar a precisão da medida da PIO.
Por exemplo, a córnea mais fina contribui para subestimar o valor da PIO. 
A fórmula de PIO compensada também pode ser personalizado pelo usuário.

Tela Touch Screen 8”
A tela Touch Screen de 8 polegadas facilita o controle de todos os 
procedimentos operacionais e configurações.
A tela também faz a entrada, pesquisa e exibição da base de dados dos 
pacientes, bem como medidas fáceis.

Impressora de corte automático
O TonoVue oferece relatório de medição de PIO de corte automático.

Totalmente Automático com apenas um toque
Com o monitoramento 3 D Eye-Tracking totalmente automatizado, a medição 
da PIO pode ser realizada rapidamente tocando no centro da pupila na tela e 
pressionando a tecla programável “INICIAR”. O relatório de medição é 
impresso automaticamente.

Sopro de ar suave e tempo de exame rápido
O software inteligente controla a quantidade de ar necessário para cada olho 
individualmente.
Alcança o sopro de ar mais suave e silencioso que ajuda pacientes a se 
sentirem mais confortáveis.
Com o rastreamento 3D inteligente, as medições são feitas rapidamente.
A influência dos movimentos dos pacientes são minimizadas pelo software.

Conectividade
O TonoVue incorporou o software de gerenciamento de pacientes 
(banco de dados).
Este software permite o acesso fácil e rápido aos dados do paciente 
através de tela sensível ao toque, impressora, USB ou RS232.
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Tonometro de Sopro TONOVUE-P

Tonômetro de Sopro Automático com Paquímetro

O TonoVue-P integra a pressão intra-ocular (PIO) e a espessura da córnea central (CCT) em uma unidade.
Combinando as tecnologias da câmera Scheimpflug, soft air puff e rastreamento automático em 3D.
O TonoVue-P oferece os resultados de medição de CCT e PIO compensada com precisão confiável.
Cálcula a compensação de medida da tonometria de acordo com a paquimetria do paciente.
Totalmente Automático / Manual
Impressora térmica com auto corte
Tela LCD 10.1” colorido 
Interface LAN (Permite acesso dos dados de medida pela rede LAN)

Modelo: TonoVue-P
Espessura Central da Córnea:
Faixa de medição: 0.40 – 0.80 mm
Fonte de luz: Led Azul
Pressão Intraocular:
Faixa de medição: 1– 60 mmHg
Configuração da faixa de medição: Auto/ 30 mmHg/ 60 mmHg
Princípio de medição: Sopro de Ar
Unidades de exibição: mmHg/hpa
Distância de trabalho: 11 mm
Alinhamento: Rastreamento 3D totalmente automático
Queixeira: Motorizado
Tela: 10”1 LCD touch screen
Impressora: Térmica Corte Automático
Interface: USB / RS232
Fonte de energia: AC100V - 240V
Ambiente operacional: 10°C - 35°C
Dimensões: 282 mm x 500 mm x 500 mm
Peso: 17 Kg

Medições da Pressão Intraocular

•  Faixa de medição: 1 - 60 mmhg
•  Configuração da faixa de medição: Auto /30 mmHg /60 mmHg
•  Princípio da medição: Não contato - Sopro de ar

Medições da Paquimetria

•  Faixa de medição: 0.4 - 0.80 mm
•  Fonte de luz: LED Azul
•  Princípio de medição: Scheimpflug

Espessura Central da Córnea (CCT)
A Espessura Central da Córnea (CCT) é útil para a cirurgia LASIK.
Além disso, a Espessura Central da Córnea (CCT) é um parâmetro importante 
para compensar a pressão intra-ocular (PIO), que é o índice importante para 
a detecção do glaucoma.
Usando a tecnologia da câmera Scheimpflug e rastreamento automático em 
3D, o TonoVue-P oferece medição segura, fácil e precisa no CCT.

Totalmente Automático com apenas um toque
Com o monitoramento 3 D Eye-Tracking totalmente automatizado, a medição 
da PIO pode ser realizada rapidamente tocando no centro da pupila na tela 
e pressionando a tecla programável “INICIAR”. O relatório de medição é 
impresso automaticamente.

Impressora de corte automático
O TonoVue-P oferece relatório de medição de PIO de corte automático.

Cálculo da Pressão Intraocular (PIO)
Cálculo da Pressão Intraocular (PIO) totalmente automático com apenas um 
toque. Os estudos mostram que a espessura central da córnea (CCT) pode 
afetar a precisão da medida da PIO.
Por exemplo, a córnea mais fina contribui para subestimar o valor da PIO. 
A fórmula de PIO compensada também pode ser personalizado pelo usuário

Sopro de ar suave e tempo de exame rápido
O software inteligente controla a quantidade de ar necessário para cada olho 
individualmente.
Alcança o sopro de ar mais suave e silencioso que ajuda pacientes a se 
sentirem mais confortáveis.
Com o rastreamento 3D inteligente, as medições são feitas rapidamente.
A influência dos movimentos dos pacientes são minimizadas pelo software.

Tela Touch Screen 10”
A tela Touch Screen de 10 polegadas facilita o controle de todos os 
procedimentos operacionais e configurações.
A tela também faz a entrada, pesquisa e exibição da base de dados dos 
pacientes, bem como medidas fáceis.

Conectividade
O TonoVue-P incorporou o software de gerenciamento de pacientes 
(banco de dados).
Este software permite o acesso fácil e rápido aos dados do paciente 
através de tela sensível ao toque, impressora, USB ou RS232.

TONOMETROS
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MESA ELÉTRICA

LÂMPADAS DE FENDA E ACESSÓRIOS

MESA ELÉTRICA

Mesa elétrica com sistema de elevação 
automático para utilização em auto refratores 
e alguns modelos de lâmpadas de fenda 
e ceratômetros.

Dimensões:...........................55 x 40 x 80 cm
Voltagem:..................................110 ou 220 v
Peso:.....................................................20 kg

Raio:...........................................2.97 x
FOV:.......................................50 graus
Distância de trabalho:..............47 mm
Abertura:...................................48 mm
Dimensão (diâmetro):...... 56 x 20 mm

Raio:...........................................0.98 x
FOV:.......................................88 graus
Distância de trabalho:................7 mm
Abertura:...................................26 mm
Dimensão (diâmetro):...... 33 x 14 mm

Raio:...........................................0.75 x
FOV:........................................94 graus
Distância de trabalho:................5 mm
Abertura:...................................18 mm
Dimensão (diâmetro):...... 25 x 13 mm

LENTES INDIRETAS

Lentes de alto grau de transmitância, amplo 
campo visual e nitidez de imagem.

Lente 20D Lente 78D Lente 90D

Adaptador Smartphone RM

Adaptador para sistema de imagens e vídeos 
em HD através de Smartphones em Lâmpadas 
de Fenda.

Características básicas:

Celular não incluso

Diâmetro Ocular: .........................25 a 43 mm
Smartphone (tela):.....compatível com todos 
os aparelhos
Material:..................................................metal
Dimensões (fechado):...............7 x 7 x 16 cm
Peso:......................................................200 gr

Totalmente Universal!
Trabalha com qualquer marca ou 
modelo de Smartphone.

Amplo deslocamento vertical para 
qualquer altura de smartphone.

Amplo deslocamento horizontal 
para qualquer largura de 
smartphone.

Amplo deslocamento em 
inclinação para trabalhar com 
todas as posições de câmera do 
smartphone.

Inovador sistema de fechamento 
automático com engate que se 
ajusta em qualquer ocular de 
lâmpada de fenda.

Tenha em sua lâmpada de fenda 
um sistema de imagem/vídeo 
econômico e fácil utilização!
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Adaptador Universal para 
Smartphones
 
Adaptador para sistema de imagens
em HD (high definition) em Smartphones.
O novo sistema de anéis adaptavéis possibilita
o encaixe nas mais diversas Lâmpadas de 
Fenda do mercado!

Diâmetro Ocular:..........................25 a 45 mm
Smartphone (tela):...............4 a 5,5 polegadas
Material:.,,.........Policarbonato de alto impacto
Dimensões (fechado):.............7 x 16 x 3,5 cm
Peso:......................................................100 gr

Sistema de Foto / Vídeo RM

Sistema digital de lâmpada de fenda para foto 
e vídeo que trabalha com câmera profissional 
Canon.

Características básicas:

Diâmetro Ocular: Fabricamos sob encomenda
Material:.............................PLA + Duro alumínio
Dimensões:....................................9 x 9 x 22cm
Peso:.........................................................900gr
Câmera:...........................................Não inclusa

Difusor de imagens trabalha com 
sistema de encaixe rápido para 
a câmera e para a lâmpada de 
fenda.

Controle de foco diretamente 
no adaptador para fácil ajuste 
durante o exame.

Qualidade profissional em suas 
imagens e vídeos.
Trabalhando com as câmeras 
profissionais Canon, a qualidade 
é garantida!

Possibilidade de encaixe em diversos 
modelos de lâmpada de fenda. 
Consulte opções disponíveis.

Compacta e de simples encaixe.
O adaptador RM é compacto e acrescenta pouco peso na 
movimentação da lâmpada de fenda.

Sistema de difusão para o trabalho 
na lâmpada de fenda com ou sem 
o sistema digital, sem a necessidade 
de retirar o adaptador da lâmpada.

Exclusivo sistema articulado que 
se ajusta ao tamanho de seu 
Smartphone.

Utilize seu próprio smartphone para fazer fotos e vídeos de alta
qualidade. Salve, mande imagens por e-mail e compartilhe.

Todas as funções do smartphone a favor de seus exames!

LÂMPADAS DE FENDA E ACESSÓRIOS
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LÂMPADAS DE FENDA E ACESSÓRIOS

Lâmpada de fenda Portátil

Sistema totalmente portátil e de fácil utilização.
Possui 02 tipos de aumento: 10x e 16x
Ajuste distância interpupilar: 48 a 70 mm
Iluminação com sistema de LED
Diversos tipos de filtros: Azul, red-free,
13% densidade neutra e absorção de calor.
Acompanha maleta em metal com proteção
interna em espuma. Perfeito para 
deslocamento
da lâmpada de fenda em total segurança.
Acompanha bateria de litium de alta 
durabilidade e carregador.

Dimensões:..........................18 x 15,5 x 37 cm
Voltagem:......................7,4V Bateria de Litium
Peso:.......................................................1,8kg

Lâmpada de Fenda

Dimensões:.............................74 x 45 x 55 cm
Voltagem:....................................110 ou 220 v
Peso:.......................................................18 kg
Opcional:....................................mesa elétrica

Lâmpada de Fenda

Dimensões:.............................75 x 45 x 56 cm
Voltagem:....................................110 ou 220 v
Peso:.......................................................20 kg
Opcional:....................................mesa elétrica

Lâmpada de Fenda VISION

Modelo tipo Haag Streiss
Possui 02 tipos de aumento: 10x e 16x
Ajuste distância interpupilar: 55 a 70 mm
Lâmpada: Halogênio 12V 50W
Diversos tipos de filtros: Azul, red-free,
13% densidade neutra e absorção de calor.
Possui encaixe para acoplar TONOMETRO
de aplanação de diversos modelos.

Lâmpada de Fenda VISION ll

Modelo tipo Haag Streiss
Possui 05 tipos de aumento : 6x, 10x , 16x ,25x e 40x
Ajuste distância interpupilar: 52 a 82 mm
Lâmpada em Halogenio 12V 50W importada da
Alemanha ( maior nitidez e menor dispersão da luz )
Sistema com inclinação de 0 a 23 graus.
Diversos tipos de filtros: Azul , red-free , 13%
densidade neutra e absorção de calor.
Possui encaixe para acoplar TONOMETRO
de aplanação de diversas marcas.

Todas as principais funções de uma lâmpada de 
fenda tradicional em um produto com menos de 2kg!
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Retcam

Descrição:

Dimensões:..............23 x 14 x 29 cm
Cor:.........................................Branco
Peso:..........................................420g

Principais características:

Utilize seu próprio celular para 
fazer imagens no RetCam. 
(Celular não Incluso)

Adaptador universal permite o uso 
de qualquer tamanho e modelo de celular.

Utiliza uma lente de 20 D (lente não inclusa) 
para visualização do fundo de olho 
(necessário dilatação da pupila).

Possui um software de gestão 
de imagens e pacientes.

Coloque as principais informações do 
paciente, comentários do exame e 
imagens realizadas.

As imagens tiradas podem ser editadas 
para destacar algum detalhe ou área 
específica.

O RetCam pode trabalhar de forma 
móvel, ideal para campanhas, 
acamados e outros trabalhos externos.

Seu RetCam também pode trabalhar 
acoplado a lâmpada de fenda, 
oferecendo maior conforto e imagens 
mais estáveis.

O suporte universal encaixa em 
qualquer modelo de lâmpada de fenda, 
trabalhando no lugar do tonômetro.

Você pode enviar por e-mail o 
exame com informações do paciente, 
comentários e imagens.

Também é possível imprimir o exame 
com as mesmas informações, porém 
selecionando quais imagens dejesa que 
sejam impressas no relatório.

RETINÓGRAFOS
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RETINÓGRAFOS

Retinógrafo NFC 700

Retinógrafo Não-Midriático Automático

NFC 700 é o instrumento de diagnóstico mais essencial para os oftalmologistas para inspecionar e 
registrar a retina dos pacientes. Última geração em captura da imagem digital não-midriática da retina, 
é projetado para capturar e fornecer imagens do olho para o diagnóstico de retinopatia diabética, AMD, 
glaucoma e outras doenças da retina. NFC 700 é acessível, fácil de usar, possui um software informativo 
para armazenar um banco de dados de pacientes, seu arquivamento e transmissão através de redes 
de Internet.

Tipo:.....................................Câmera retinal não midriática digital
Tipo de fotografia:..........................Retina colorida, RGB, Zoom, 
Digital Red Free e Superfície da Córnea
Formato de imagem:.....................JPEG, PNG, Dicom (opcional)
Campo de visão:............................................................45 graus
Tamanho mínimo da pupila:............................................4.0 mm
Distância de trabalho:.......................................................25 mm
 
Faixa de ajuste de foco:
.................................... - 15D ~ +10D (sem lente de compensação)
.................................... - 30D ~ +30D (com lente de compensação)
 
Intensidade do flash: 10 níveis, pode ser definido manualmente
 
Fonte de luz: 
Fonte de luz de observação:..............................Led Infravermelho
Fonte de Luz do flash:..................................................Led Branco

Exposição Automática:.........................................................Sim
Imagem:..............................................................................12MP
Fixação dos olhos:.......................................Dez pontos internos
Alinhamento:.................................Rastreamento 3D automático
Descanso de queixo:.................................................Motorizado
Capacidade de rede:.............................................................Sim
Interface de rede:.....................................SB2.0, Ethernet, HDMI
Fonte de alimentação:................AC100V para 240V, 50 / 60Hz 
(selecionada automaticamente)
Ambiente operacional:......................Temperatura: 10°C a 35°C
Dimensões:.....................................282 mm x 485 mm x 492 mm
Peso:....................................................................................17 kg

Fácil de Usar
Não há necessidade de vários controles e configurações.
A fixação interna da luz e o auto ajuste o ajudarão a obter uma 
imagem de alta qualidade. Insira a informação do paciente, 
ajuste o foco e o exame ocorrerá de modo automático.

Captação de imagem totalmente automática
Com o rastreamento 3D totalmente automático, a captura da 
imagem pode ser feita com apenas um toque no centro da pupila.

Conectividade aprimorada
O NFC 700 permite armazenar, recuperar, 
arquivar e compartilhar as imagens digitais 
por unidades USB, LAN ou HDMI. O NFC 
700 é compatível com DICOM, facilitando a 
integração com o programa PACS.

Imagem Standard

RGB

Função “Zoom”

Red Free Digital

Função “Cup to disc”

Imagem de filme negativo

Interface
As configurações permitem um clique 
para salvar, restaurar, arquivar, processar 
e transmitir imagens digitais. A mesma 
imagem pode ser exportada para o servidor 
para armazenamento e impressão.

Alta Definição
Com uma resolução de 12 milhões de pixels, o NFC 700 captura e 
grava imagens de altíssima qualidade. A tela sensível ao toque de 10,1” 
facilita o controle de todos os procedimentos operacionais. A ampla tela 
Touch Screen também facilita a verificação e a medição da imagem.

Alvos de Fixação Selecionáveis e Montagens
Os dez alvos de fixação interna são selecionáveis. O disco, fóvea, macular ou outras imagens 
periféricas podem ser capturadas, permitindo fixações específicas e montagens.
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CAMPO VISUAL

Perímetro RM 7000

Dimensões:..........................48 x 43 x 52,8 cm
Peso:........................................................14 kg
Voltagem:..............................Bivolt automático

Características Básicas:

Cúpula de Teste: Raio de 300m, asférico, tipo fechado, ventilado.
Técnicas de Teste:............................................Perimetria Estática
Tamanho do Estímulo:...............................................Goldmann III
Cor do Estímulo:..................................................................Branco
Intensidade do Estímulo:...............................1 asb até 10.000 asb
Tempo de resposta do Paciente:.....................200 ms / Adaptável
Alcance Máximo de medição:..........................................90 graus
Distância do Teste:................................................................30 cm
Quantidade de Estímulo:..............................................456 pontos
Iluminação de Fundo:.........................Branco 31,5 asb (10 cd/m2)
Controle de Fixação:..............Gaze Tracking, Blink Monitoring, 
Heijl/Krakau e Head Tracking
Controle de Queixeira:.................Sobe e Desce Elétrico / Direita 
e Esquerda Elétrico

Campos de Teste:       
Padrão de teste ortogonal
10-2, 24-2, 30-2, 60-4
Mácula, Nasal Step
C-40, C-76, P-60, FF-81, FF-120, FF-135

Testes Especiais:        
Driver test, Driver Quick Test, Superior 36
Horizontal View Angle Check
Esterman Test (Monocular, Binocular)

Testes de Estratégia:  
Screening (Quantify defect, 3-Zone, 2-Zone)
Threshold (Full, Fast, Smart)
Age Related, Threshold Related, Single Stimulus

Principais Análises:
Análise de campo único
Comparação de Resultado
Análise de progressão do defeito
Pacote estatístico

Interface simples e prática
Em uma única tela é possível executar as 
principais funções de testes e estratégias, 
bem como operar o equipamento de 
maneira simples.

Testes 
Ampla biblioteca de programas e campos 
de testes pré-definidos.

Auto Captura 
Com o rastreamento 3D totalmente 
automático, a captura da imagem do olho 
é feita automaticamente pelo aparelho.

Queixeira automática 
Controle a queixeira através do software 
ou no próprio aparelho.

Sistema Head tracking
Monitora e ajusta a posição da cabeça 
do paciente durante o teste.

Estratégias 
Possui ampla gama de estratégias.

3D Tracking
O Perímetro RM 7000 efetua a busca 
horizontal e vertical até centralizar a 
pupila.

Análises
Possui ampla gama de análises.

Sistema Eye tracking
Analisa o movimento da pupila, 
garantindo maior confiabilidade nos 
resultados do teste.

Sem complicações
Em somente 4 passos é possível concluir 
toda a operação do aparelho.

Principais Funções:
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Biometro Ultrassônico RM 

Características básicas:

Display:...........Tela de Led com 5,7 polegadas
Peso:.......................................................1,7 kg
Dimensões:..............................16x16x24,5 cm
Bateria:...Bateria de Litium (10 h de autonomia)
Voltagem:................................................Bivolt

A-Scan

Sonda para A-Scan:............................................................10MHz
Resolução:........................................................................0,01 mm
Precisão:........................................................................+/- 0,1 mm
Faixa de medição:........................................................15 ~ 40 mm
Medição:..................Câmera Anterior, Comprimento Axial, Córnea, 
Cristalino, Vítreo.
Método de medição:........................................Imersão ou Contato
Tipos de Olhos: Normal , Afácico, Catarata , PMMA , Acrílico , LIO 
Variado e Sílica Gel.
Fórmulas para LIO:....SRK-T , SRK-II , BINKHORST, HOLLADAY, 
HOFFER-Q e HAIGIS

Simples e Prático
Tela sensível ao toque (touch screen) 
para uma simples e rápida introdução de 
dados.

Todas informações principais de 
forma simultânea
O Biômetro apresenta simultaneamente 
na tela as informações de: Ecografia, 
Córnea, Câmera Anterior, Cristalino, 
Vítreo e Comprimento Axial.

Armazenamento
O armazenamento de dados e medições 
dos pacientes podem ser salvos na 
memória interna do aparelho, via USB 
ou transferidos para software de 
gerenciamento de dados.

Constante A
O Biômetro tem a possibilidade de 
seleção de até 4 constantes A, sendo 
possível alternar facilmente a constante 
com um único toque!

Cálculo de LIO (lente intra-ocular)
É possível efetuar o cálculo da LIO com 
até 2 fórmulas simultâneas.
Todas as principais fórmulas estão 
disponíveis : SRK-T, SRK-II, Binkhost-II, 
Holladay, Hoffer-Q e Haigis.

Customização
É possível criar customizações e 
sequências dos testes e estratégias a 
serem adotadas.

Conectividade
Possui conectividade com REDE LAN 
e DICOM. Também pode trabalhar com
Mouse e Teclados sem Fio (Não 
Acompanha).

Relatórios
Relatórios monoculares ou binoculares podem ser 
apresentados na tela ou impressos através do uso 
de impressora externa*

*(impressora não acompanha produto e deve estar 
conectada via rede LAN para funcionar corretamente)

Medições da Biometria em frações de segundos!
A medição da biometria é realizada de forma rápida, em frações de segundos, e com 
até 10 medidas por olho. Apresenta a MÉDIA entre as medições feitas , bem como o 
DESVIO PADRÃO das mesmas.

Impressão
É possível imprimir tanto os dados da 
Biometria como os dados de cálculos 
da LIO.

Principais funções do Biômetro (sonda A):

CAMPO VISUAL

BIOMETRIA E PAQUIMETRIA
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BIOMETRIA E PAQUIMETRIA

Linha ultra compacta e 
portátil, com tecnologia e 
precisão para seu consultório.

Paquímetro RM 

Características básicas:

Display:...........Tela de Led com 5,7 polegadas
Peso:.......................................................1,7 kg
Dimensões:..............................16x16x24,5 cm
Bateria:...Bateria de Litium (10 h de autonomia)
Voltagem:................................................Bivolt

P-Scan

Sonda para P-Scan:.............................................................20MHz
Ângulo de operação:........................................................45 graus
Ganho:............................................................................0 ~ 120 dB
Resolução:.........................................................................+/- 5 um
Faixa de medição:...................................................230 ~ 1300 um
Impressora:........................................................Térmica embutida
Exibição:.......................................Modo SIMPLES ou modo MAPA
Medição:..............................................Ponto único ou até 9 pontos

Simples e Prático
Tela sensível ao toque (touch screen) 
para uma simples e rápida introdução de 
dados.

Armazenamento
O armazenamento de dados e medições 
dos pacientes podem ser salvos na 
memória interna do aparelho, via 
USB ou transferidos para software de 
gerenciamento de dados.

Sonda P
Sonda especial com ângulo de 45 graus 
permite uma operação mais fácil e 
confortável.

Impressão
É possível imprimir ponto a ponto 
os dados da paquimetria como a 
PIO (pressão intraocular ) e a PIO 
compensada.

Medições em frações de segundos!
A medição da Paquimetria e da PIO são realizadas de forma rápida , em frações 
de segundos ,com até 5 grupos de medidas simultâneas.

Apresenta o cálculo da PIO (pressão intra-ocular) e da PIO compensada com 
base na nas medidas de paquimetria.

Apresenta a MÉDIA entre as medições feitas , bem como o DESVIO PADRÃO 
das mesmas.

Precisão máxima!
Opção de medição de 1 ponto, 5 pontos ou até 9 pontos para uma maior precisão e detalhamento das medições.

Principais funções do Paquímetro (sonda P)
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BIOMETRIA E PAQUIMETRIA

Linha ultra compacta e 
portátil, com tecnologia e 
precisão para seu consultório.

Biômetro com Paquímetro RM 

Biômetro com Paquímetro RM integrados 
em um único aparelho.

Características básicas:

Display:...........Tela de Led com 5,7 polegadas
Peso:.......................................................1,7 kg
Dimensões:..............................16x16x24,5 cm
Bateria:...Bateria de Litium (10 h de autonomia)
Voltagem:................................................Bivolt

P-Scan

Sonda para P-Scan:.............................20MHz
Ângulo de operação:.........................45 graus
Ganho:.............................................0 ~ 120 dB
Resolução:..........................................+/- 5 um
Faixa de medição:....................230 ~ 1300 um
Impressora:.........................Térmica embutida
Exibição:........Modo SIMPLES ou modo MAPA
Medição:...............Ponto único ou até 9 pontos

A-Scan

Sonda para A-Scan:............................................10MHz
Resolução:........................................................0,01 mm
Precisão:........................................................+/- 0,1 mm
Faixa de medição:........................................15 ~ 40 mm
Medição: Câmera Anterior, Comprimento Axial, Córnea, 
Cristalino, Vítreo.
Método de medição:........................Imersão ou Contato
Tipos de Olhos:........Normal, Afácico, Catarata, PMMA, 
Acrílico, LIO Variado e Sílica Gel.
Fórmulas para LIO: SRK-T , SRK-II , BINKHORST, 
HOLLADAY, HOFFER-Q e HAIGIS

Simples e Prático
Tela sensível ao toque (touch screen) 
para uma simples e rápida introdução 
de dados.

Todas informações principais de 
forma simultânea
O Biômetro apresenta simultaneamente 
na tela as informações de: Ecografia, 
Córnea, Câmera Anterior, Cristalino, 
Vítreo e Comprimento Axial.

Armazenamento
O armazenamento de dados e medições 
dos pacientes podem ser salvos na 
memória interna do aparelho, via USB 
ou transferidos para software de 
gerenciamento de dados.

Constante A
O Biômetro tem a possibilidade de seleção 
de até 4 constantes A , sendo possível 
alternar facilmente a constante com um 
único toque! O profissional também pode 
salvar os nomes dos fabricantes para 
facilitar o trabalho do dia a dia.

Cálculo de LIO (lente intra-ocular)
É possível efetuar o cálculo da LIO com 
até 2 fórmulas simultâneas.
Todas as principais fórmulas estão 
disponíveis : SRK-T, SRK-II, Binkhost-II, 
Holladay, Hoffer-Q e Haigis.

Medições da Biometria em frações de segundos!
A medição da biometria é realizada de forma rápida, em frações de segundos, e com 
até 10 medidas por olho. Apresenta a MÉDIA entre as medições feitas , bem como o 
DESVIO PADRÃO das mesmas.

Impressão
É possível imprimir tanto os dados da 
Biometria como os dados de cálculos 
da LIO.

Principais funções do Biômetro (sonda A):
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Ultrassom B Scan RM
Ultrassom oftalmológico.
 
Características básicas:

Display:...Tela de Led com 10,7 polegadas
Peso:................................................4,5 kg
Dimensões:.................25,6 x 15 x 32,6 cm
Bateria:......Bateria de Litium (3,5 horas de 
autonomia)
Voltagem:..........................................Bivolt

B-Scan

Sonda para B-Scan:.............................................................10MHz
Ângulo de escaneamento:...............................................53 graus
Ganho:............................................................................0 ~ 120 dB
Modos de medição:........Distância, Circunferência, Área, Volume, 
Ângulo, Histograma, Profile e Estenose
Vídeo:.........................................Função Cineloop com 128 frames
Imagem Preta e Branca:......................................256 tons de cinza
Imagem colorida:............................................8 cores interpoladas
TGC:..............................,,...................................8 pontos de curvas
Resolução Axial:.................................................................200 um
Resolução Lateral:..............................................................400 um

Simples e Prático
O teclado multifuncional e o mouse em 
formato trackball permitem uma rápida 
introdução de dados.

Diversos modos de operação
Em um único toque é possível alterar a 
operação entre 5 modos: A , B , AB, B/B e 4B 

Dupla função de Congelamento de imagem
É possível congelar ou descongelar uma imagem 
através do teclado ou através do pedal.

BIOMETRIA E PAQUIMETRIA

AB SCANNER - ULTRASSOM

Linha ultra compacta e portátil, com 
tecnologia e precisão para seu consultório.

Sonda P
Sonda especial com ângulo de 45 graus 
permite uma operação mais fácil e 
confortável.

Medições em frações de segundos!
A medição da Paquimetria e da PIO são realizadas de forma rápida , em frações 
de segundos ,com até 5 grupos de medidas simultâneas.

Apresenta o cálculo da PIO (pressão intra-ocular) e da PIO compensada com 
base na nas medidas de paquimetria.

Apresenta a MÉDIA entre as medições feitas , bem como o DESVIO PADRÃO 
das mesmas.

Precisão máxima!
Opção de medição de 1 ponto, 5 pontos ou até 9 pontos para uma maior precisão e detalhamento das medições.

Principais funções do Paquímetro (sonda P)

Principais funções do Ultrassom (Sonda B)
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Ultrassom A/B Scan RM
Ultrassom oftalmológico com biometria 
integrada.
 
Características básicas:

Display:...Tela de Led com 10,7 polegadas
Peso:................................................4,5 kg
Dimensões:.................25,6 x 15 x 32,6 cm
Bateria:......Bateria de Litium (3,5 horas de 
autonomia)
Voltagem:..........................................Bivolt

B-Scan

Sonda para B-Scan:.........................................................10MHz
Ângulo de escaneamento:............................................53 graus
Ganho:.........................................................................0 ~ 120 dB
Modos de medição:.....Distância, Circunferência, Área, Volume, 
Ângulo, Histograma, Profile e Estenose
Vídeo:......................................Função Cineloop com 128 frames
Imagem Preta e Branca:..................................256 tons de cinza
Imagem colorida:.........................................8 cores interpoladas
TGC:................................................................8 pontos de curvas
Resolução Axial:..............................................................200 um
Resolução Lateral:...........................................................400 um

A-Scan

Sonda para A-Scan:.......................10MHz
Resolução:..................................0,01 mm
Precisão:...................................+/- 0,1 mm
Faixa de medição:..................15 ~ 40 mm
Medição:...Câmera Anterior, Comprimento 
Axial, Córnea, Cristalino, Vítreo.

Método de medição:.....................................Imersão ou Contato
Tipos de Olhos: Normal, Afácico, Catarata, PMMA, Acrílico, LIO 
Variado e Sílica Gel.
Fórmulas para LIO: SRK-T, SRK-II, BINKHORST, HOLLADAY, 
HOFFER-Q e HAIGIS 

Análise de imagens B Scan
Possui menu B scan com diversas opções 
para análise das imagens

Ajuste de granulação
Prático botão para ajuste manual de 
redução da granulação na imagem 
(de 50 a 70).

Software de gerenciamento 
de dados e imagens
Acompanha software para armazenamento de 
dados e imagens dos pacientes. Em um único 
toque é possível transferir os dados do paciente 
e selecionar até 10 imagens para salvar no 
software.

Laudos do Ultrassom
É possível selecionar até 4 imagens simultâneas 
no laudo. O laudo pode ser salvo no banco de 
dados, impresso ou salvo em rede LAN.

TGC
Possui um painel de TCG (time 
compensation gain) para ajuste em 
8 diferentes pontos da imagem.
Possibilitando que o profissional ajuste 
a qualidade da imagem em um ponto 
específico da imagem.

Ajuste de ganho
Prático botão para ajuste manual de aumento/
redução de ruídos ( de 0 a 120 dB ).

Função Cineloop
Através da função CINELOOP é possível gravar 
vídeos de até 12 segundos.
O profissional pode parar o vídeo ponto a ponto 
(até 128 frames) e escolher a melhor imagem a 
ser salva.

Linha ultra compacta e portátil, com tecnologia 
e precisão para seu consultório.

Diversas opções de medições B Scan
Possui menu B scan com diversas opções 
para medições das imagens.
Distância, Circunferência / Área, Volume, Ângulo, 
Histograma, Profile e Estenose

AB SCANNER - ULTRASSOM
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AB SCANNER - ULTRASSOM

Constante A
O Biômetro RM tem a possibilidade de 
seleção de até 8 constantes A , sendo 
possível alternar facilmente a constante 
com um único toque! 
O profissional também pode salvar os 
nomes dos fabricantes para facilitar o 
trabalho do dia a dia.

Medições da Biometria em frações de segundos!
A medição da biometria é realizada de forma rápida, em frações de 
segundos , e com até 10 medidas por olho.
Apresenta a MÉDIA entre as medições feitas , bem como o DESVIO 
PADRÃO das mesmas.

Todas informações principais 
de forma simultânea
O Biômetro apresenta simultaneamente na tela 
as informações de : Ecografia, Córnea, Câmera 
Anterior, Cristalino, Vítreo e Comprimento Axial.

Principais funções do Ultrassom (Sonda B)

Principais funções do Biômetro (Sonda A)

Simples e Prático
O teclado multifuncional e o mouse em 
formato trackball permitem uma rápida 
introdução de dados.

Diversos modos de operação
Em um único toque é possível alterar a 
operação entre 5 modos: A , B , AB, B/B e 4B 

Dupla função de Congelamento de imagem
É possível congelar ou descongelar uma imagem 
através do teclado ou através do pedal.

Análise de imagens B Scan
Possui menu B scan com diversas opções 
para análise das imagens

Ajuste de granulação
Prático botão para ajuste manual de 
redução da granulação na imagem 
(de 50 a 70).

Software de gerenciamento 
de dados e imagens
Acompanha software para armazenamento de 
dados e imagens dos pacientes. Em um único 
toque é possível transferir os dados do paciente 
e selecionar até 10 imagens para salvar no 
software.

Laudos do Ultrassom
É possível selecionar até 4 imagens simultâneas 
no laudo. O laudo pode ser salvo no banco de 
dados, impresso ou salvo em rede LAN.

TGC
Possui um painel de TCG (time 
compensation gain) para ajuste em 
8 diferentes pontos da imagem.
Possibilitando que o profissional ajuste 
a qualidade da imagem em um ponto 
específico da imagem.

Ajuste de ganho
Prático botão para ajuste manual de aumento/
redução de ruídos ( de 0 a 120 dB ).

Função Cineloop
Através da função CINELOOP é possível gravar 
vídeos de até 12 segundos.
O profissional pode parar o vídeo ponto a ponto 
(até 128 frames) e escolher a melhor imagem a 
ser salva.

Diversas opções de medições B Scan
Possui menu B scan com diversas opções 
para medições das imagens.
Distância, Circunferência / Área, Volume, Ângulo, 
Histograma, Profile e Estenose
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AB SCANNER - ULTRASSOM

COLUNA PORTÁTIL ECONOMIC

COLUNA PORTÁTIL

Cálculo de LIO (lente intra-ocular)
É possível efetuar o cálculo da LIO 
com até 2 fórmulas simultâneas.
Todas as principais fórmulas estão 
disponíveis: SRK-T, SRK-II, Binkhost-II, 
Holladay, Hoffer-Q e Haigis.

Novo sistema de ajuste de altura do braço
com alavanca deslizante de precisão.

Braço pantográfico com controle
de estabilidade de peso do greens.

Encaixe universal para todos os tipos
de Refratores/Greens

Iluminação embutida com braço
de longo alcance.
*Não acompanha lâmpada

Novo sistema de base para maior
estabilidade da coluna.

Nova base com design desenvolvido
para maior maior estabilidade da coluna.

Laudo de Biometria e de cálculos de LIO
É possível gerar laudos da biometria e 
dos cálculos de LIO com até 2 fórmulas 
simultaneamente.
O laudo pode ser salvo no banco de dados, 
impresso ou salvo em rede LAN.

Linha ultra compacta e portátil, com tecnologia 
e precisão para seu consultório.

A coluna mais prática e simples para transportar.
Ideal para atendimentos básicos e campanhas 
externas.

Dimensões:......................................55 x 46 x 195 cm
Peso:..................................................................18 kg
Cor estrutura metálica:...........Cinza claro / Cromado
Cor base:............................................................Preto

Simples e de fácil montagem.
Possui todas principais funções de uma coluna
tradicional.
Braço pantográfico balanceado para
REFRATOR/GREENS
Luminária acoplada (não acompanha lâmpada)

Dimensões:......................................60 x 45 x 190 cm
Voltagem:................................................110 ou 220v
Peso:..................................................................23 kg
Cor estrutura metálica:...........Cinza claro / Cromado
Cor base:............................................................Preto
Cor luminária:.................................................Branco
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COLUNA UNIQUE

BRAÇO PANTOGRÁFICO DE PAREDE

CADEIRA Hidráulica CADEIRA Elétrica

Braço pantográfico com controle
de estabilidade de peso do greens.

Iluminação embutida com braço
de longo alcance.
*Não acompanha lâmpada

Confortável apoio de 
pé com acabamento 
em aço cromado.

Sistema hidráulico 
de fácil utilização.

Painel de controle possui ON-OFF 
individual para luminária e para o 
projetor, além do botão geral ON-OFF.

A coluna mais prática e simples para transportar.
Ideal para atendimentos básicos e campanhas 
externas.

Dimensões:.....................................50 x 42 x 175 cm
Peso:..................................................................33 kg
Cor estrutura metálica:...........Cinza claro / Cromado
Cor base:...........................................................Cinza

Sistema de Braço Pantográfico para utilização 
de REFRATOR/GREENS. Possui sistema de 
balanceamento para adaptação de qualquer tipo 
de REFRATOR/GREENS.

Dimensões:................................63 x 73 x 13 cm
Peso:.........................................................8,5 kg

Sistema hidráulico de sobe/desce.
Espuma injetada (maior conforto e durabilidade).
Base em acabamento cromado.

Dimensão:................................90 x 60 x 135 cm
Peso:..........................................................40 kg
Cadeira:.............................Encosto fixo (padrão)
Cores (padrão):.............................Preto ou Azul

Cadeira elétrica com sistema motorizado
sobe/desce e encosto fixo.
Espuma injetada (maior conforto e durabilidade)
Sistema eletromecânico sobe/desce
Motor BOSCH 24v (mínimo nível de ruído)
Pintura eletrostática de alta qualidade.
Dimensão:................................90 x 60 x 135 cm
Peso:..........................................................67 kg
Cadeira:.............................Encosto fixo (padrão)
Cores (padrão):.............................Preto ou Azul

Acompanha suporte para fixação em parede.
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CONJUNTO - cadeira e coluna Economic

Cadeira com sistema
hidráulico com subida
e descida controlada.

Braço pantográfico
com encaixe universal
e ajuste de peso.

Iluminação embutida com
braço de longo alcance.
*Não acompanha lâmpada

Braço giratório para
adaptação de PROJETOR

Suporte para adaptação
de tampos para Auto
Refratores e Lâmpadas
de Fenda.*Tampo não incluso

Mocho sem encosto com rodinhas

Espuma injetada (maior conforto e durabilidade)
Pintura eletrostática de alta qualidade.
Mocho com pé móvel.

Altura mínima:..........................................45 cm
Altura máxima:.........................................55 cm
Cores:............................................Preto ou Azul

Mocho Com Encosto

Espuma injetada (maior conforto e durabilidade)
Pintura eletrostática de alta qualidade.
Mocho com pé móvel.

Altura mínima:..........................................45 cm
Altura máxima:.........................................55 cm
Cores:............................................Preto ou Azul

Construído em aço inox
Braço giratório para LÂMPADA DE FENDA 
ou AUTO REFRATOR
Braço giratório para PROJETOR
Braço pantográfico balanceado para
REFRATOR / GREENS
Cadeira com sistema hidráulico
Luminária acoplada

Dimensões conjunto:..............90 x 90 x 185 cm
Peso:..........................................................78 kg
Cadeira:.............................Encosto fixo (padrão)
Cores cadeira (padrão):................Azul ou Preto
Cores estrutura metálica: Cinza claro/Cromado
Cor luminária/bandeja de projetor:.......Branco

Mocho Sem Encosto Pé fixo

Espuma injetada (maior conforto e durabilidade)
Pintura eletrostática de alta qualidade.
Mocho com pé fixo.

Altura mínima:..........................................45 cm
Altura máxima:.........................................55 cm
Cores:............................................Preto ou Azul

Mocho Com Encosto Pé fixo

Espuma injetada (maior conforto e durabilidade)
Pintura eletrostática de alta qualidade.
Mocho com pé fixo.

Altura mínima:..........................................45 cm
Altura máxima:.........................................55 cm
Cores:............................................Preto ou Azul

MOCHOS
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CONJUNTO - cadeira e coluna Clean

Braço Pantográfico com 
controle de estabilidade 
e peso do greens

Iluminação embutida com
braço de longo alcance.
*Não acompanha lâmpada

Braço giratório para
adaptação de PROJETOR

Construído em aço inox.
Braço para PROJETOR
Braço pantográfico balanceado para 
REFRATOR/ GREENS
Cadeira elétrica com sistema motorizado 
sobe/desce e encosto fixo.
Luminária acoplada

Dimensões conjunto:..............90 x 90 x 185 cm
Peso:........................................................105 kg
Cadeira:.............................Encosto fixo (padrão)
Cores cadeira (padrão):................Azul ou Preto
Cores estrutura metálica: Cinza claro/Cromado
Cor luminária/bandeja de projetor:.......Branco

CONJUNTO - cadeira e coluna RM

Iluminação embutida com
braço de longo alcance.
*Não acompanha lâmpada

Braço pantográfico com
controle de estabilidade
e peso do greens.

Braço giratório para
adaptação de PROJETOR.

Suporte para adaptação
de tampos para Auto
Refratores e Lâmpadas
de Fenda.*Tampo não incluso

Construído em aço inox.
Braço giratório para LÂMPADA DE FENDA
ou AUTO REFRATOR
Braço para PROJETOR
Braço pantográfico balanceado para
REFRATOR/ GREENS
Cadeira elétrica com sistema motorizado

Dimensões conjunto:..............90 x 90 x 185 cm
Peso:........................................................105 kg
Cadeira:.............................Encosto fixo (padrão)
Cores cadeira (padrão):................Azul ou Preto
Cores estrutura metálica: Cinza claro/Cromado
Cor luminária/bandeja de projetor:.......Branco
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Suporte com sistema sobe/
desce elétrico para adaptação 
de tampos de lâmpada de 
fenda ou auto refrator.
*Não acompanha tampo.

CONJUNTO - cadeira e coluna TOP

Iluminação embutida com
braço de longo alcance.
*Não acompanha lâmpada

Braço pantográfico com
controle de estabilidade
e peso do greens.

Painel de controle para todas
as funções do conjunto.

Kit Refração BASIC
• Conjunto Cadeira e Coluna RM
• Refrator RM
• Vision Test RM

Kit Refração BASIC PLUS
• Conjunto Cadeira e Coluna RM
• Refrator RM
• Vision Test RM
• Auto Refrator Vista/RM
• Mocho com encosto RM

Construido em aço inox.
Braço giratório com sobe e desce elétrico para
LÂMPADA DE FENDA ou AUTO REFRATOR
Braço Pantográfico balanceado para 
REFRATOR /GREENS
Braço giratório para PROJETOR
Painel de controle para a controlar o SOBE/
DESCE da Lâmpada de Fenda ou Auto Refrator 
e da CADEIRA ELÉTRICA, controle de LIGA/
DESLIGA do Projetor e fonte de alimentação 
para Retino-Oftalmo com cabo de fio.
Cadeira Elétrica com sistema motorizado sobre/
desce e encosto fixo.
Luminária Acoplada

Dimensões conjunto:..............90 x 90 x 185 cm
Peso:........................................................120 kg
Cadeira:.............................Encosto fixo (padrão)
Cores cadeira (padrão):................Azul ou Preto
Cores estrutura metálica: Cinza claro/Cromado
Cor luminária/bandeja de projetor:.......Branco

KITS REFRAÇÃO e ESCRITÓRIO
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Kit Refração BASIC PLUS
• Conjunto Cadeira e Coluna RM
• Refrator RM
• Vision Test RM
• Auto Refrator Vista/RM
• Mocho com encosto RM

KITS REFRAÇÃO e ESCRITÓRIO

Kit Refração PROFISSIONAL
• Conjunto Cadeira e Coluna TOP
• Refrator RM
• Vision Test RM
• Auto Refrator Vista/RM
• Lensômetro Digital Vision New/RM
• Mocho com escosto RM

Consultório BASIC
• Conjunto Cadeira e Coluna RM
• Lâmpada de Fenda RM (2 aumentos)
• Tonômetro de Aplanação RM
• Refrator RM
• Vision Test RM
• Mocho com encosto RM

Kit Refração DIGITAL
• Conjunto Cadeira e Coluna TOP
• Refrator Digital RM
• Tablet
• Auto Refrator Vista/RM
• Vision Test Bluetooth RM
• Mocho com encosto RM
• Lensômetro Digital Vision New/RM

Consultório Basic PLUS
• Conjunto Cadeira e Coluna RM
• Refrator RM
• Lâmpada de Fenda RM (2 aumentos)
• Tonômetro de aplanação RM
• Vision Test RM
• Mocho com encosto RM
• Auto Refrator Vista/RM com mesa elétrica
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KITS REFRAÇÃO e ESCRITÓRIO

Consultório PROFISSIONAL
• Conjunto Cadeira e Coluna TOP
• Lâmpada de Fenda RM (5 aumentos)
• Tonômetro de Aplanação RM
• Sistema de Foto/Vídeo RM
• Câmera Canon Profissional
• Refrator RM
• Vision Test RM
• Mocho com encosto RM
• Monitor (opcional)

Consultório DIGITAL
Conjunto Cadeira e Coluna TOP
• Lâmpada de Fenda RM (5 aumentos)
• Tonômetro de Aplanação RM
• Sistema de Foto / Vídeo RM
• Câmera Canon Profissional
• Refrator Digital RM • Tablet
• Auto Refrator Vista/RM com mesa elétrica
• Lensômetro Digital Vision New/RM
• Vision Test Bluetooth RM
• Mocho com encosto RM
• Monitor (opcional)

Consultório PROFISSIONAL PLUS
• Conjunto Cadeira e Coluna TOP
• Lâmpada de Fenda RM (5 aumentos)
• Tonômetro de Aplanação RM
• Auto Refrator Vision/RM c/ mesa elétrica
• Sistema de Foto/Vídeo RM
• Câmera Canon Profissional
• Refrator RM
• Vision Test RM
• Mocho com Encosto RM
• Monitor para Sistema de Vídeo (opcional)
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OLHO QUADRO

OLHO TRAINER OLHO 3D

Olho Quadro
 
Quadro tridimensional com imagens
e descrições técnicas sobre o Olho Humano. 

Dimensões:............................25 x 5 x 30 cm
Descritivos técnicos:......Português e Inglês

Instrumento para testes e provas 
de retinoscopia para estudantes 
e profissionais da área.

Características básicas:
Possui escala de eixo para referencia.
Compartimento com suporte para até
3 lentes simultâneas.

Dimensões:.................. 8 x 8 x 13 cm
Peso:........................................400 gr Réplicas do olho humano.

Utilizadas para enriquecer as apresentações das principais 
funções e estruturas fisícas do olho humano.

Dimensões:................................................16 x 18 x 23 cm
Peso:............................................................................1 kg

Olho Quadro
Moldura Clara

Olho Quadro
Moldura Escura
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ESPELHOS DE BALCÃO

Espelho CROMO

Espelho EUROPA

Espelho com Luz

Espelho ORBITAL

Espelho SMART

Espelho TRÊS FACES

Linha Dupla Face
Espelho DUPLA FACE REDONDO

Espelho giratório para balcão.
Com ou sem lente de aumento.

Características básicas:

Dimensões:............................37 x 27 x 22 cm
Diâmetro do vidro:............................22,5 cm
Peso:.....................................................950 gr

Espelho giratório para balcão.
Com ou sem lente de aumento.

Dimensões:..................37 x 27 x 22 cm
Peso:...........................................950 gr
Diâmetro do vidro:...................22,5 cm

Espelho com ou sem aumento.

Dimensões da caixa:...25 x 35 x 45 cm
Dimensões do vidro:..................22 cm
Peso:.........................................1,05 kg

Espelho sem aumento.

Dimensões da caixa:...19 x 28 x 38 cm
Dimensões do vidro:........22,5 x 28 cm
Peso:.........................................2,05 kg

*Consulte cores disponíveis.

Espelho giratório para balcão.
Com ou sem lente de aumento.
Haste cromada.

Dimensões:..................37 x 27 x 22 cm
Peso:...........................................950 gr
Diâmetro do vidro:...................22,5 cm

Espelho sem lente de aumento.
Fabricado em aço inox.

Dimensões:..................30 x 20 x 44 cm
Dimensões do Vidro:..........26 x 26 cm
Peso:...........................................3,5 kg

*Consulte cores disponíveis.

Espelho com luminária para balcão
com ou sem lente de aumento.

Características básicas:

Dimensões:..................37 x 27 x 25 cm
Diâmetro do vidro espelhado:...24 cm
Largura da faixa:..........................3 cm
Voltagem:..........................110 ou 220 v
Peso:..............................................2 kg

Suporte em metal flexível 
que permite a movimentação 
e novas posições de seu 
espelho.
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ESPELHOS DE BALCÃO

EXPOSITORES

Espelho GERMANYEspelho OVAL

Espelho Firenze Espelho Fashion

Espelho oval com fino acabamento
sem lente de aumento.

Dimensões:..................42 x 22 x 17 cm
Dimensões do vidro:..........22 x 32 cm
Peso:..............................................2 kg

Espelho sem lente de aumento.
Características básicas:

Dimensões:...............41 x 21 x 16,5 cm
Dimensões do vidro:..................19 cm
Peso:...........................................1,7 kg

Espelho sem lente de aumento.
Fabricado em aço inox.

Dimensões:.16 x 16 x 41,5 cm
Dim. do Vidro:.....15 x 37,5 cm
Peso:..............................1,7 kg

Espelho oval com acabamento em 
acrílico nobre e sem lente de aumento.

Dimensões:...............32 x 23 x 34,5 cm
Dimensões do vidro:..........29 x 20 cm
Peso:...........................................1,2 kg

Expositor Parede ALUMINIUM
Possui base para fixação na parede.
Sistema de travamento de armações
via chave.
Ideal para auto atendimento.
Disponível com 9 armações
Dimensões:..............90 x 19 x 19 cm
Peso:.....................................2,10 kg

Expositor Totem Casa
Expositor com tema infantil em 
formato de casa. Modelo giratório 
de alto padrão.
Disponível com 44 armações
Dimensões:............145 x 37 x 37 cm
Peso:........................................10 kg

Expositor TR-1
Expositor tipo totem de alto padrão
construído em poliestireno e MDF.
Disponível com 30 armações
Dimensões:...........180 x 43 x 40 cm
Peso:.......................................8,5 kg

CobreCobre

Design moderno e arrojado.
Última tendência na Europa
com apresentação “clean”.

Sistema de feixe
para movimentação
vertical do espelho
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EXPOSITORES

DISPLAY PARA LENTES

Disponíveis somente na cor transparente.

Expositor FT
Disponível 4 a 6 lugares

Expositor OTOR
Disponível 3 a 6 lugares

Expositor ET
Disponível 4 a 6 lugares

Expositor RMH
Disponível 2 lugares

Display LENS RM
Expositor ideal para
mostruário de lentes.
Capacidade para 12 lentes.

Display LENS Flex
Expositor ideal para
mostruário de lentes.
Capacidade para 24 lentes.
Portátil.

Expositor ESCD
Disponível 3 a 6 lugares

Expositor ESCS
Disponível 3 A 6 lugares

Expositor TWB
Disponível 5 lugares
Cor: transparente + branco

Expositor RMV
Disponível 2 lugares

Expositor CCP
Disponível 3 e 4 lugares

Expositor PED
Disponível 3 a 5 lugares

Expositor DUB
Disponível 4 e 6 lugares

Expositor EP
Disponível 4 lugares

Expositor EP6B
Disponível 6 lugares

Expositor BARRA
Disponível 3 a 5 lugares
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LINHA INFANTIL

LINHA INFANTO JUVENIL

LINHA ESPORTES

Animais - KIT 6 Peças

Peixes - KIT 3 Peças

Copa do Mundo - KIT 1 peça Golf - KIT 1 peça Baseball - KIT 1 peça Tênis - KIT 1 peça Basketball - KIT 1 peça

Rotweiller - KIT 1 Peça Suricato - KIT 1 Peça
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LINHA ADULTO

LINHA MULHER

Nariz Vidro - KIT 6 peças

Picasso - KIT 12 peças Borboleta - KIT 6 peças
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LINHA ALICATES

LINHA RM

LINHA VISION
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ALICATES

Alicate Plaqueta Quadrada
Para ajuste de plaquetas 
quadradas.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Tirar Plaqueta
Para tirar plaquetas no 
sistema click-in.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Ajuste Duplo
Para ajuste da haste 
da armação de metal.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Ajuste Duplo 
com Rebaixo
Para ajuste da haste 
da armação de metal.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Bico Fino
Para ajuste de suporte 
de plaquetas e ajustes gerais.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Plaqueta Redonda
Para ajuste de plaquetas 
redondas.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Ajuste Simples
Para ajuste da haste da 
armação em acetato.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Ajuste Lateral
Para ajuste do interior 
da lateral da armação.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision
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ALICATES

Alicate Bico Redondo
Para ajuste de suporte de 
plaquetas e ajustes gerais.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Inclina Lateral
Para regular a inclinação 
da haste da armação.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Gira Eixo
Para corrigir as diferenças 
no eixo na lente depois de 
colocada.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Bico Curvo
Para operação de forma e 
curvatura de componentes 
delicados. Ideal para áreas 
de difícil acesso.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Prova Lente
Para verificar o tamanho 
da lente sem parafusar e 
ajustar o aro da mesma.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Curvar Armação
Para curvar armação para 
melhor encaixe da lente.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Rebite
Alicate para rebite de 
parafusos espanados.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Bico Chato
Para ajuste da haste que 
sustenta a nasal. Além de 
trabalhos de suporte e 
sustentação.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision
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ALICATES

Alicate Corte Bucha Silhouette
Alicate para cortes do excesso 
da bucha plástica de armações 
silhouettes.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Curvar Ponte
Para curvar armação para 
melhor encaixe da lente.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate 3 pontas
Para curvar armação para 
melhor encaixe da lente.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Corte Lateral
Para corte de parafusos, 
lentes e serviços gerais.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Corte Frontal
Específico para corte de 
parafusos.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Triturar
Alicate para triturar lentes 
em  cristal. Tamanho: 
pequeno ou grande.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Ventosa
Utilizado para sacar 
ventosas de lentes.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Cortar Parafuso
Possui sistema especial de 
corte de parafusos, evitando
a rebarba.
Material: Aço inox.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision
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ALICATES

KIT ALICATES

Alicate Trava Solda
Alicate para segurar fio de solda 
ou outros afins, com sistema 
de trava.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Encaixe Haste com Mola 
Alicate para encaixe de parafuso 
em hastes redondas com mola.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Saca Bucha Silhouette
Alicate para retirar bucha 
plástica de armações
silhouettes.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

Alicate Encaixe Bucha Silhouette
Alicate para encaixe e travamento 
da bucha plástica de armações 
silhouettes.
*Verique a disponibilidade do modelo 
 na linha RM ou Vision

KIT SOS Balcão
Prático estojo com kit completo para o atendimento em balcão.
Ocupa espaço mínimo e acompanha maleta portátil.

Composto por: Alicate ajuste lateral, ajuste duplo, plaqueta redonda, ajuste simples, 
bico redondo, curvar, extrator fio de nylon, ponteira, chave phillips, fenda, porca 
pequena e média.

KIT SOS Montagem
Prático estojo com kit completo para seu laboratório de montagem.
Ocupa espaço mínimo e acompanha maleta portátil.

Composto por: Alicate curvar haste, bico curvo, ajuste duplo, inclina lateral, bico fino, 
cortar parafuso, curvar ponte, curvar aro, rebite, chave phillips, fenda, porca pequena, 
porca grande, ponteira, extrator fio nylon e lima.
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KIT SOS Três Peças
Estojo especial para trabalho em armações tipo “parafusadas / três pecas”.
Ocupa espaço mínimo e acompanha maleta portátil.

Composto por: Alicate ajuste lateral, ajuste simples, curvar, cortar parafuso,
ponteira, chave phillips, fenda, porca pequena, média, pinca cruzada e kit acessórios.

Kit Alicates e Chaves Big Box
Kit completo com alicates e chaves diversas. 
Possui 13 alicates (curvar armação, bico fino, plaqueta redonda, ajuste lateral, três 
pontas, corte frontal, ajuste duplo, extrator plaqueta, curvar ponte, encaixe silhouette, 
corte parafuso, bico curvo e extrator silhouette). 
Possui 2 chaves de porca (2,32 e 2,82 mm) 
Possui 2 chaves de fenda (1,60 e 1,80 mm) 
Possui 2 chaves de phillips (1,50 e 1,80 mm)

KIT SOS Meio Aro
Estojo especial para trabalho em armações tipo “meio aro / fio de nylon”.
Ocupa espaço mínimo e acompanha maleta portátil.

Composto por: Alicate ajuste lateral, bico fino, extrator fio de nylon, ponteira, chave 
phillips, fenda, kit acessórios, pinca cruzada e tesoura.

Kit Alicates e Chaves Small Box
Kit completo com alicates e chaves diversas. 
Possui 8 alicates (curvar armação, bico fino, plaqueta redonda, ajuste lateral,  
três pontas, corte frontal, ajuste duplo e gira eixo). 
Possui 2 chaves de porca (2,32 e 2,82 mm) 
Possui 2 chaves de fenda (1,60 e 1,80 mm) 
Possui 2 chaves de phillips (1,50 e 1,80 mm)

KIT ALICATES

KIT ALICATES e CHAVES
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KIT Silhouette
Composto por alicate para rebitar, alicate de
pressão, alicate de corte especial e rebites
em plástico. Conjunto profissional para o
encaixe, corte e saque dos rebites em
armações parafusadas.
Acompanha estojo especial.

Suporte em acrílico 
para alicates

Possui encaixe para os mais
variados tipos de alicates.
*Não acompanha alicates

Prático e econômico conjunto 
com 8 chaves individuais:

1 Phillips (medida 2,5 mm)
1 Fendas (medidas 1,7 mm)
4 Porcas (medidas 2,0 mm, 2,3 mm,
2,5 mm e 2,6 mm)
1 Extrator de nylon
1 Chave agulha

Conjunto de chave com
15 lâminas diversas
(phillips, fenda e porca).

Estojo Rígido

Conjunto de chave com
12 lâminas diversas
(phillips, fenda e porca).

Suporte em metal
para alicates

Possui encaixe para os mais
variados tipos de alicates.
*Não acompanha alicates

Extrator
Equipamento para extrair parafusos.
Fácil e prático de utilizar.

KIT SILHOUETTE

SUPORTES

CHAVES E PINÇAS

Conjunto Chaves Avulsas 8 lâminas

Conjunto Chave Full 15 lâminas

Conjunto Chave Full 12 lâminas

EXTRATOR
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CHAVES E PINÇAS

PINÇAS

ORGANIZAÇÃO

Conjunto Deluxe lll

Caixa organizadora plástica Conjunto caixas 
para nylon

Conjunto completo com 
9 chaves individuais e rack.

Diversas lâminas:
2 fendas
2 phillips
5 porcas

Caixa para organização de serviços.
Diversos compartimentos com tamanhos
diversos.

Medida externa: 6 x 19 x 27 cm

Kit com diversos modelos e tamanhos 
de nylon. Caixas em cores diversas para 
diferenciar os modelos de nylon.

PONTA FINA
Pinça ponta fina nº 1, 2, 3, 4 e 5.

PINÇA EXTRATORA DE
PLAQUETA DE PRESSÃO

PINÇA PONTIAGUDA
Ponta Serrilhada ou lisa.

PINÇA CRUZADA COM
PORTA PARAFUSO

PINÇA CRUZADA
Ponta Serrilhada ou lisa.

Azul Preta

Amarela Vermelha

Branca
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Conjunto caixas 
para nylon

PARAFUSOS E ADENDOS

Kit reparo Parafuso

Conjunto Premier

Kit reparo Porca e Bucha

Conjunto completo de parafusos com
diversos tamanhos no total de 951 pecas.

Possui prático estojo com divisor para 10
tamanhos e/ou modelos diferentes de
parafusos.

Econômico conjunto para o atendimento básico de balcão.

Composto por:

96 plaquetas diversas
1 microfibra
300 parafusos
1 Chave com 16 lâminas diversas

Conjunto completo de buchas e porcas com
diversos tamanhos e modelos no total de 963 
pecas.

Possui prático estojo com divisor para 10 
tamanhos e/ou modelos diferentes de buchas 
e porcas.



108



109

PLAQUETAS

Linha PVC



110

Linha

As plaquetas “AIR” são desenvolvidas com o novo sistema
de bolsas de AR, que controlam a pressão da plaqueta no rosto
do usuário; propiciando o máximo conforto.

Diferenciais:
- Atualmente são as plaquetas de maior conforto do mercado!
- Melhor adaptação ao rosto do usuário.
- Diminuem marcas no nariz.
- Extra leve e extra fina
- Anti-alérgica
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KIT PLAQUETAS SILICONE

Conjunto completo das plaquetas em silicone mais usadas
atualmente no mercado!
Linha anti-alérgica.

Revolucionário sistema que acaba com a perda de tempo na
colocação de parafusos e acaba com o uso de porcas!

Cabeça do parafuso tipo “fenda”.

É fácil! Qualquer um pode fazer!

Alinhe...

Parafuse...

Quebre!

Rosca em várias medidas com sistema 
de cola trava que evita o uso de buchas 
e porcas.

Pino guia que auxilia na colocação do 
parafuso e será quebrado manualmente, 
deixando um acabamento impecável.

Acompanha estojo com 8 divisões para armazenar
diversas medidas e formatos de plaquetas.

Legenda: Parafusada Pressão

PARAFUSOS
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OBSERVAÇÕES:
- Escala em mm
- Fotos dos parafusos na tabela
  ao lado são meramente ilustrativas,
- Considerar as medidas apontadas na tabela.

EMBALAGENS:

Caixa com 50 parafusos (mesma medida):

KIT com 250 parafusos (medidas diversas):

Os parafusos CLICK podem ser
encontrados nas cores PRATA e DOURADO:

PARAFUSOS
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MICROFIBRA

A linha PRIME de Microfibras de alta densidade tem a capacidade
de absorver a sujeira sem arranhar ou riscar a superfície a ser 
limpa.

Ideal para todos os tipos de lentes, inclusive anti-reflexo.
Saia do tradicional e ofereça a seus clientes uma gama de
microfibras com temas e assuntos variados, para todas as
idades e gostos. Veja:

- Infantil
- Flores
- Animais
- Esportes
- Veículos
- Entre outros!



114



115

Funcionamento:
O estojo pode ser totalmente aberto,
ficando da espessura de uma folha!

Não ocupa espaço, é fácil
de transportar e de armazenar!

Exclusividade, elegância e design diferenciado
você só vai encontrar na linha “PRIME” da RM!

Em 2 diferentes tamanhos para armações solares
ou para receituário.

A inovação se dá através da estrutura de alumínio que possibilita 
que o estojo montado seja firme e rígido, protegendo assim a
 armação.

O fechamento é simples já que o exclusivo sistema 
de DOBRAS FLEXÍVEIS faz o trabalho por você!

Os detalhes fazem a diferença na linha “PRIME”, seja na qualidade de
acabamento do forro aveludado até o fechamento pelo sistema de imãs.

Sistema magnético de alta
performance permite o 
fechamento preciso do estojo.
Sem necessidade de encaixes,
zipers ou travas.

DOBRAS
FLEXÍVEIS
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Tabaco

Caramelo

Marfim

Cerejeira

Modelos:
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MARCAS INTERNACIONAIS
RENOMADAS:
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VISITE NOSSO SITE E REDES SOCIAIS:

www.tecnobrasil.com.br

OU ENTRE EM CONTATO COM
UM DE NOSSOS VENDEDORES:

(11) 94743-6132
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