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Nya HEINE OMEGA 600
Indirekt oftalmoskop

UPPTÄCK MER.
MED MINDRE VIKT.



HEINE OMEGA 600
Avancerat indirekt oftalmoskop



Det finns så mycket att upptäcka i ögat. Och ofta kan små detaljer göra stor skillnad.  
Det är därför vi ger dig den bästa optiken, den skarpaste bilden och pålitliga färger. Tillsammans 
med förmågan att utforska hela näthinnan ända ut i den yttre periferin. Genom att en så exakt 
diagnos som möjligt kan ställas kan man välja optimal vård eller behandling för patienten. 

Det är därför vi har utvecklat HEINE OMEGA 600, på basis av värdefulla synpunkter från läkare. 

Nyhet: visionBOOST för kataraktpatienter. 
Mer förtroende för diagnosen när man under-
söker patienter med medieopacitet. Har visat 
sig ge upp till 20 % bättre bild av näthinnan hos 
patienter med grå starr*: oavsett förhållanden 
uppnås alltid optimalt arbetsljus för både 
patienten och användaren.

Och det är inte allt: Den nya HEINE OMEGA 600 är det lättaste avancerade indirekta 
oftalmoskopet. Det nya, extremt kompakta litiumpolymerbatteriet är en riktig lättviktare som 
ger ypperlig prestanda. Detta oftalmoskop är verkligen toppmodernt och har alla kablar och  
all elektronik integrerad i det nya pannbandet. Så att upptäcka mer har blivit ännu bekvämare. 
Prova den nya HEINE OMEGA 600 själv. Men var försiktig: när du sätter på dig den kommer  
du aldrig att vilja ta av den …

* Data on file.

HÖGTEKNOLOGISKT.  
LÅG VIKT.



PRAKTISKT, KABELFRITT 
PANNBAND 
Underhållsfritt och lätt att  
desinficera tack vare smoothSURFACE

ULTRALÄTT  
LITIUMPOLYMER-
BATTERI 
Drifttid på upp till åtta 
timmar beroende på 
belysningsintensitet

GULT, BLÅTT ELLER 
RÖDFRITT FILTER 
Så här anpassar du dig 
efter diagnostiska behov 

SLÄTA YTOR SOM ÄR 
LÄTTA ATT DESINFICERA 
Tack vare smoothSURFACE

Vi behöll det bästa och fulländade resten!  
Heine OMEGA 600 är mycket bekväm och sätter  
en ny standard för teknisk innovation:

LÄTTARE. LJUSARE. BÄTTRE.



            

INTUITIV LÅSNING  
AV OPTIKENHETEN 
Justera bara höjd, 
avstånd och vinkel

HÖG HÅLLBARHET TACK 
VARE DEN FÖRSEGLADE 
OPTIKENHETEN 
Lätt att desinficera tack  
vare smoothSURFACE

BÄSTA MÖJLIGA 3D-BILDBEHANDLING FÖR 
ALLA PUPILLSTORLEKAR OCH PERIFERA VYER
Tack vare den stereoskopiska justeringstekniken

BÄTTRE SIKT PÅ GRUND AV ICKE- 
REFLEKTERANDE GLAS I FRONTEN
Optimerad för vår unika,  
underhållsfria LEDHQ

UPP TILL 20 % BÄTTRE  
SIKT VID MEDIEOPACITET  
TACK VARE  visionBOOST
LEDHQ-ljus som du och din patient 
behöver det: från 3 till 100 % eller upp  
till 245 % för starrundersökningar.

HÅLLBAR VADDERING  
I KONSTLÄDER 
Bekvämt och lätt att desinficera

LÄTTARE. LJUSARE. BÄTTRE.



MINDRE ÄR MER:
FÄRRE KABLAR.
MINDRE KRÅNGEL.
LÄGRE VIKT.

Det lättaste high-end  
indirekta oftlamoskopet i Världen

  Bästa bärkomfort 

  Personlig passform

 –  Ergonomisk placering av reglage  
och spakar

 –  Anpassningsbar för höger- och  
vänsterhänta användare 

 –  Uppfällningsfunktion för att underlätta 
interaktion med patienten

DU KAN BARA  
DIAGNOSTISERA 
DET DU SER.

Mycket exakt diagnostik, ända  
ut i näthinnans yttre periferi 

  Betydligt bättre diagnostik tack vare  
det unika visionBOOST – även vid kraftig 
grå starr 

  Mycket skarp fundusbild tack vare  
förstklassig glasoptik 

  Mycket klar fundusbild med äkta färgåter-
givning tack vare vår unika LEDHQ nu i 
ännu mer naturliga färger

  Förstklassig 3D-avbildning tack vare  
vår unika stereoskopiska justeringsteknik 

 – för vidgade och icke-vidgade pupiller

 – även med för tidigt födda och nyfödda 
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BESTÄLLNINGSINFORMATION

OMEGA 600 Indirekt oftalmoskop (med batteri och  
+2 D okular), E4-USBC, okular 0 D* [ 01 ] C-008.33.610

CC1 laddningsfodral [ 02 ] X-000.99.091

CB1 uppladdningsbart batteri [ 03 ] X-007.99.687

E4-USBC strömförsörjning med kabel [ 04 ] X-000.99.300

CW1 väggladdare [ 05 ] X-095.17.320

TM1 undervisningsspegel med fodral [ 06 ] C-000.33.211

OMEGA 600 transportväska [ 07 ] C-080.00.000

OMEGA 600 Breath Shield – 1 x [ 08 ] C-000.33.018

OMEGA 600 Breath Shield – 3 x C-000.33.019

OMEGA 600 SATS MED VÄGGLADDARE: 
Indirekt oftalmoskop (med batteri och +2 D okular), E4-USBC, 
okular 0 D*, CW1 väggladdare

C-008.33.612

OMEGA 600 TRANSPORTSATS: 
Indirekt oftalmoskop (med batteri och +2 D okular), E4-USBC, 
okular 0 D*, transportväska

C-008.33.613

OMEGA 600 STUDENTSATS: 
Indirekt oftalmoskop (med batteri och +2 D okular), E4-USBC, 
okular 0 D*, TM1 undervisningsspegel, transportväska

C-008.33.614

OMEGA 600 LADDNINGSSATS: 
CC1 laddningsfodral, CB1 uppladdningsbart batteri X-000.99.090

*  Okular: För att passa din syn kan du byta ut de ursprungliga okularen +2 D mot de neutrala linserna 0 D  
(följer med instrumentet).

TRE SÄTT ATT LADDA BATTERIET

E4-USBC strömförsörjning via kable [ 04 ] CW1 väggladdare [ 05 ] CC1 laddningsfodral [ 02 ]



SE NÄR DU  
INTE KAN SE.

Om ögats framsida har grumlats av  
medieopacitet, såsom grå starr, kunde 
näthinnan tidigare inte ses eller bara ses  
i viss grad.

Den nya och unika visionBOOST  
förbättrar vyn av patientens näthinna 
med upp till 20 %.

“ 

För de flesta patienter som 
undersökts förbättrade den nya 
funktionen vyn vid mild och mått-
lig katarakt. I princip var detta 
fallet för alla typer av katarakt 
(nukleär / kortikal / posterior enligt 
LOCS III-klassificeringen).

När det gäller väldefinierade, 
kraftigare, små opaciteter (början 
på kortikal / posterior katarakt) 
förbättrades vyn märkbart när man 
undersökte respektive drabbade 
fundusområde. Mycket små opacite-
ter försvann nästan helt tack vare 
den förstärkta ljusstyrkan.

I ögon med övervägande nukleär 
skleros resulterade förstärknings-
funktionen i en generellt skarpare 
bild med hög kontrast.
 
Dr. med. Wintergerst, ögonsjukhuset vid Bonns universitet, 
Tyskland

* Alla bilder som visas är endast avsedda som illustration. Resultaten kan variera från patient till patient.

Vanlig vy av en näthinna genom en katarakt* Vy av en näthinna genom en katarakt med  
visionBOOST*



ENKEL  
OCH EFFEKTIV  
DESINFEKTION.

Tack vare smoothSURFACE

  Inga öppningar

 Integrerad elektronik 

  HEINE OMEGA 600  
Breath Shield finns som tillval

HEINES INSTRUMENT 
ÄR SÅ HÅLLBARA 
ATT DU KAN RÄKNA 
MED DEM ÅR IN  
OCH ÅR UT …

Långvarig investering tack vare den  
robusta designen 

 Underhållsfri, dammtät optik 

  HEINE:s legendariska hållbarhet

 –  optik som är fast monterad på  
en aluminiumram

 – högvärdiga material

 – 100 % Made in Germany

 – unik termisk hantering av LEDHQ 

  Fem års garanti för material,  
bearbetning och konstruktion

Mer information finns på www.heine.com/en/service-support/guarantee



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany 
Tel. +49 (0) 81 05 -77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 -77 28 20 2 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

QUALITY made  
 in GERMANY.
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Många gör sig lustiga över oss tyskar för 
att vi är så noggranna och petiga. Och 
miljontals läkare älskar oss för just det!

HEINE Optotechnik är ett av världens ledan-
de företag inom tillverkning av primära diag-
nostiska instrument. Företaget har över 500 
medarbetare och har varit 100 % familjeägt 
och familjestyrt i över 75 år. Vi fortsätter att 
utveckla och tillverka HEINEs instrument vid 
våra anläggningar i Tyskland, där vi kombi-
nerar decennier av erfarenhet och hantverks-
skicklighet med de modernaste produktions-
teknikerna. 

Om något på våra instrument kan  
förbättras kommer vi att förbättra det, 
oavsett vad.

Det är med denna noggranna uppmärksamhet 
på detaljer och ambitionen att leverera högsta 
kvalitet som vi tillverkar våra produkter. 

Vad betyder HEINE-kvalitet för våra kunder?

”Kvalitet” är en av de mest överanvända  
termerna inom marknadsföring idag. Det är 
därför som vi inte bara snackar: vi lever och 
andas kvalitet. I allt vi gör: varje produkt vi 
gör. Vi polerar varje lins Vi drar åt varje skruv. 
Vi buntar ihop alla optiska fibrer. Kvalitet är 
alltid vår främsta ledstjärna. 

Våra instruments hållbarhet är legendarisk. 
Och det är ingen överraskning: varje enskilt 
instrument är resultatet av årtionden av  
produktutveckling, ständiga förbättringar, 
produktion och en 100 % kvalitetskontroll i 
våra egna anläggningar. Vi ser noga till att 
våra höga kvalitetsförväntningar upprätthålls.

På så sätt säkerställer vi också att vår  
ambition för våra avancerade produkter –  
att de möjliggör ”den mest exakta diagnosen, 
så tidigt som möjligt” – uppfylls. Inte mer,  
inte mindre.


