
EXPLORE

Nye HEINE OMEGA 600
Indirekte oftalmoskop

OPPDAG MER.
MED MINDRE VEKT.



HEINE OMEGA 600
Indirekte oftalmoskop av høy kvalitet



Det finnes så mye å oppdage i øyet. Og ofte kan knøttsmå detaljer utgjøre en stor forskjell. 
Derfor gir vi deg den beste optikken, det skarpeste bildet og pålitelige farger. I tillegg til evnen til  
å utforske hele netthinnen, inkludert utkanten av synsfeltet. Derved kan den optimale pleien eller 
behandlingen for pasienten fastslås basert på en diagnose som er så nøyaktig som mulig. 

Det er derfor har vi utviklet HEINE OMEGA 600, med utgangspunkt i verdifulle innspill fra leger. 

Nyhet: visionBOOST for pasienter med 
katarakt. Mer tillit til diagnosen ved undersø-
kelse av pasienter med medieopasiteter. Bevist 
å gi opptil 20 % bedre visning av netthinnen 
hos pasienter med katarakt*: alltid den perfekte 
arbeidslysstyrken for både pasienten og 
brukeren, uansett omstendigheter.

Og det er ikke alt: Nye HEINE OMEGA 600 er det letteste indirekte oftalmoskopet av høy 
kvalitet. Det nye, usedvanlig kompakte litiumpolymerbatteriet er en sann lettvekter som gir 
optimal ytelse. Dette oftalmoskopet er toppmoderne med alle kabler og all elektronikk integrert  
i det nye hodebåndet. Dermed blir det enda mer behagelig å oppdage mer. 

Prøv nye HEINE OMEGA 600 selv. Men vær forsiktig: Når du først har fått det på, vil du aldri ha 
lyst til å ta det av igjen …

HØYTEKNOLOGISK.
VEIER LITE.

* Data on file.



PRAKTISK HODEBÅND  
UTEN KABLER 
smoothSURFACE gjør det  
vedlikeholdsfritt og enkelt  
å desinfisere

ULTRALETT  
LITIUMPOLYMER-
BATTERI 
Driftstid på opptil 8 
timer, avhengig av 
belysningsintensiteten

GULT, BLÅTT ELLER 
RØDTFRITT FILTER 
Tilpasses  
diagnostiske behov 

OVERFLATER UTEN  
RILLER, SOM ER ENKLE  
Å DESINFISERE
Takket være smoothSURFACE

Vi beholdt det beste, og resten perfeksjonerte vi!  
HEINE OMEGA 600 er veldig behagelig og leverer  
teknologisk innovasjon i en helt nyt klasse:

LYSERE. SKARPERE. BEDRE.



            

INTUITIV LÅSING  
AV OPTIKKENHETEN
Enkelt å justere høyde, 
avstand og vinkel

HØY SLITESTYRKE SOM 
FØLGE AV DEN FORSEGLEDE 
OPTIKKENHETEN 
smoothSURFACE gjør den 
enkel å desinfisere

BEST MULIG 3D-AVBILDNINGEN FOR ALLE 
PUPILLSTØRRELSER OG UTKANTER AV SYNSFELT 
Takket være den stereoskopiske justeringsteknologien

BEDRE SIKT PÅ GRUNN  
AV IKKE-REFLEKTERENDE  
FRONTGLASS
Optimalisert for vårt unike,  
vedlikeholdsfrie LEDHQ

OPPTIL 20 % BEDRE SIKT I  
MEDIEOPASITETER MED visionBOOST
LEDHQ-lys i henhold til din og pasientens 
behov: fra 3 til 100 %, eller til og med 
245 % for undersøkelser av katarakt.

SLITESTERK POLSTRING 
I KUNSTIG LÆR 
Behagelig og enkel å desinfisere

LYSERE. SKARPERE. BEDRE.



MINDRE ER MER:
MINDRE KABLING.
MINDRE KLUSS.
MINDRE VEKT.

Det letteste indirekte oftalmoskopet  
av høy kvalitet, verdensomspennende. 

  Den beste brukskomforten

  Personlig passform

 –  Kontroller og spaker er ergonomisk 
plassert

 –  Kan justeres for høyre- og  
venstrehendte brukere 

 –  Vippefunksjon for mer praktisk  
interaksjon med pasienter

DU KAN BARE  
STILLE EN DIAGNOSE 
PÅ DET DU SER.

Ytterst presis diagnostisering helt ut til 
utkanten av netthinnen 

  Betydelig bedre diagnostisering som følge 
av unik visionBOOST – selv i tykt katarakt

  Overlegen glassoptikk gir det skarpeste 
fundusbildet 

  Det klareste fundusbildet med naturlig  
fargegjengivelse takket være vår unike 
LEDHQ nå med enda mer naturlige farger 

  Den beste 3D-avbildningen som følge av 
vår unike stereoskopiske justeringsteknologi 

 – i både store og små pupiller

 – selv hos for tidlig fødte og nyfødte



 [ 01 ]

 [ 03 ]

 [ 07 ]

 [ 06 ]

 [ 08 ]

BESTILLINGSINFORMASJON

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

CC1 ladeetui [ 02 ] X-000.99.091

CB1 oppladbart batteri [ 03 ] X-007.99.687

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

CW1 vegglader [ 05 ] X-095.17.320

TM1 undervisningsspeil med etui [ 06 ] C-000.33.211

OMEGA 600 reiseveske [ 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 VEGGLADERSETT:  
Indirekte oftalmoskop (med batteri og +2 D-okular),  
E4-USBC, okular 0 D*, CW1 vegglader

C-008.33.612

OMEGA 600 REISESETT:  
Indirekte oftalmoskop (med batteri og +2 D-okular),  
E4-USBC, okular 0 D*, reiseveske

C-008.33.613

OMEGA 600 STUDENTSETT:  
Indirekte oftalmoskop (med batteri og +2 D-okular),  
E4-USBC, okular 0 D*, TM1 undervisningsspeil, reiseveske 

C-008.33.614

OMEGA 600 LADESETT:  
CC1 ladeetui, CB1 oppladbart batteri X-000.99.090

*  Okularer: For at du skal få best mulig sikt, kan du bytte ut de opprinnelig monterte okularene +2 D med de 
nøytrale linsene 0 D (følger med instrumentet).

TRE MÅTER Å LADE BATTERIET PÅ

E4-USBC strømforsyning med kabel [ 04 ] CW1 vegglader [ 05 ] CC1 ladeetui[ 02 ]



SE NÅR DU  
IKKE KAN SE.

Inntil nå, når øyets forside ble overskyet av 
medieopasiteter som f.eks. en katarakt, var 
det ikke mulig å se netthinnen, eller bare i 
begrenset grad.

Nye og unike visionBOOST forbedrer 
visningen av pasientens netthinne med 
opptil 20 %.

“ 

Hos de fleste pasienter som 
ble undersøkt, forbedret den nye 
funksjonen visningen ved forekomst 
av mild og moderat katarakt. I 
prinsippet var dette tilfelle for 
alle undertyper av katarakt 
(nukleær / kortikal / bakre i henhold 
til LOCS III-klassifiseringen). 

Ved veldefinerte, sterkere, små 
opasiteter (begynnende korti-
kal / bakre katarakt), forbedret 
visningen seg merkbart ved under-
søkelse det respektive berørte 
fundusområdet. Takket være  
forsterkningen av lysstyrken,  
ble svært små opasiteter nesten 
helt borte.

I øyne med overveiende nukleær 
sklerose, ga forsterkningsfunk-
sjonen et generelt skarpere bilde 
med høyere kontrast.
 
Dr. med. Wintergerst, University Eye Hospital Bonn, Tyskland

* Alle bildene som vises, er kun ment som illustrasjon. Resultatene kan variere fra pasient til pasient.

Vanlig visning av en netthinne gjennom en katarakt* Visning av en netthinne gjennom en katarakt  
visionBOOST*



ENKEL OG EFFEKTIV  
DESINFEKSJON.

Takket være smoothSURFACE

  Ingen åpninger 

  Integrert elektronikk 

  HEINE OMEGA 600  
Breath Shield er tilgjengelig

HEINE- 
INSTRUMENTER ER 
SÅ SLITESTERKE AT 
DU KAN STOLE PÅ 
DEM I ÅR ETTER ÅR …

Langvarig investering, takket være den  
robuste utformingen 

  Vedlikeholdsfri, støvtett optikk 

  Legendarisk HEINE-slitestyrke 

 –  optikk fast montert på en  
aluminiumsramme 

 – materialer av høy kvalitet

 – 100 % Made in Germany

 – unik termisk styring av LEDHQ 

  Garanti på 5 år for materiale,  
prosessering og konstruksjon

Du finner flere opplysninger 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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Mange latterliggjør oss tyskere for å være 
så omstendelige, og millioner av detaljori-
enterte leger elsker oss for det!

HEINE Optotechnik er verdensledende produ-
sent av diagnostiske instrumenter. Selskapet 
har over 500 ansatte og har vært 100 %  
familieeid og -styrt i over 75 år. Vi fortsetter å 
utvikle og produsere HEINE-instrumenter ved 
våre anlegg i Tyskland, der vi kombinerer vår 
lange erfaring og fagkunnskap med det aller 
nyeste innen produksjonsteknologi.

Hvis noe på instrumentene våre kan  
forbedres, forbedrer vi det, uansett hva 
det er.

Det er med denne omstendeligheten når det 
gjelder detaljer og ønsket om å oppnå topp 
kvalitet vi fremstiller produktene våre.

Hva betyr HEINE-kvalitet for kundene våre?

"Kvalitet" er et av de mest overbrukte  
uttrykkene i markedsføring i dag. Det  
er derfor vi ikke bare kommer med tomt 
prat, men holder det vi lover: Vi lever og 
ånder kvalitet. I alt vi gjør: i alle produkter  
vi lager. Hver linse vi polerer. Hver skrue  
vi strammer. Hver optisk fiber vi bunter. 
Kvalitet er alltid det første vi har i tankene 
hver eneste dag. 

Instrumentene våre har en legendarisk  
slitestyrke. Og det er ikke overraskende: 
Hvert eneste instrument er et resultat av  
flere tiår med produktutvikling, kontinuerlige  
forbedringer, produksjon og 100 % kvalitets-
kontroll i våre egne anlegg. Vi er nøye med  
å sørge for at våre høye forventninger til  
kvalitet opprettholdes. 

På den måten sørger vi også for at påstanden 
vår om at våre produktene av høy kvalitet 
muliggjør "den mest nøyaktige diagnosen, så 
tidlig som mulig" – også blir ivaretatt. Verken 
mer eller mindre.


