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Gamă de dispozitive automate pentru ecranare

şi exploare a funcţiilor vizuale
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Gama Visiolite
® 

Gama Visiolite
® 

V  ISIOLOTE este un viziotest pentru testare a vederii, controlat de microprocesor.

Soluţii computerizate sau acţionate prin telecomandă,
create pentru nevoile dumneavoastră.

Visiolite Essential: operativ si ergonomic prin telecomanda sa uşor de utilizat. «1 click 

1 test», acest model oferă 11 teste pentru o ecranare rapidă şi precisă a principalelor  

probleme vizuale. 

Având o greutate redusă, este uşor de transportat. Visiolite conţine o gamă variată de teste. 

în timpul transportului şi permite mai multe oportunităţi de conectare.
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Lentilele se schimbă automat pentru modul aproape, departe şi intermediar.
Viziotestul oferă rezoluţie maximă şi ecran LCD.

Pentru purtătorii de lentile progresive, mutarea distanţei de vedere se face fară efort,

prin simpla coborâre a ochilor.

 Visiolite se înclină pentru a se adapta fiecărui pacient. De asemenea se înclină

Fără butoane şi roţi în componenţă. Visiolite este controlat doar prin telecomanda
sau cu ajutorul unui software instalat, cu ajutorul unui mouse.

Silenţios: Necesită doar câteva minute pentru a efectua un test.

Pentru a asigura o poziţie corectă a feţei, un senzor         de detectare va rula 

testele doar atunci când fruntea este în contact direct cu partea special creată.

Un grup de 20          de LED-uri se află pe plan orizontal (temporal şi nazal)

dar şi vertical (câmp vizual).

Visiolite Modulus: operativ prin software-ul Visiolite, acest model vă oferă 14 teste, 
 incluzând toate avantajele ingineriei computerizate (aces bază de date, programare 
  de secvenţe, ergonomic şi cu o interfaţă prietenoasă).

Visiolite Master: operativ prin software-ul Visiolite sau prin telecomanda
 cu programare afişată pe LCD, acesta este reprezentativ prin cele 18 teste ale sale,
  şi prin modurile de operare specifice. Acest model integrează şi vă pune la 
   dispoziţie întregile cunoştinte din domeniul vizual. 



Compară modelele şi alege-l pe cel potrivit pentru

ACUITATE VIZUALĂ

   NUMERE - BINO SAU MONO

   LITERE DE VEDERE SCAZUTĂ - BINO

TESTE SUPLIMENTARE

   DUOCROMATIC ROŞU/VERDE

   FORIA VERTICALĂ ŞI ORIZONTALĂ

TESTE COLOR ISHIHARA

  GRILĂ AMSLER

   TEST DE HIPEROPIE (LENTILĂ + 1 DIOPTRIE)

CARACTERISTICI / FUNCŢII

   VEDERE ÎNDEPĂRTATĂ

   VEDERE APROPIATĂ

   PHOTOPIC RIDICAT

   MESOPIC (VEDERE DE NOAPTE)

   MOD OPERARE

  INELE LANDOLT - BINO SAU MONO

   LITERE - BINO SAU MONO

   ASTIGMATISM

   STEREOPSIE

   FUZIUNE

   TESTE COLOR DAISY

  SENSIBILITATE CONTRAST

   CÂMP VIZUAL VERTICAL ŞI ORIZONTAL

     DISTANŢĂ    

   VEDERE INTERMEDIARĂ

     LUMINOZITATE

   PHOTOPIC SCAZUT

      Bluetooth® OPTIUNE

  *

  *

  *

  *

Alegere de 3 culori

  **

   

essential modulus master

nevoile tale !

** Culorile reprezintă configuraţia optotipului disponibil pe Essential, alegerea depinde de nevoile dumneavoastră.

* Doar vedere îndepărtată



Caracteristici Generale:

Caracteristici Electrice:

Conformitate:
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Software-ul Visiolite V4: Interfaţă PC 

 

   

Accesorii & Opţiuni

BROKMED ROMÂNIA
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Software-ul Visiolite V4 este operabil în portul USB şi Bluetooth.
Este prietenos, ergonomic cu o interfaţă uşor de
folosit ce conferă o utilizare eficace, astfel
permite efectuarea testelor în câteva minute.

Visiolite V4 poate fi personalizat pentru
cerinţele dumneavoastră de testare.
Parametrii disponibili:

Programarea testelor în secvenţe pentru a se
adapta testelor în funcţie de ocupaţiile
profesionale ale pacienţilor
(sau conform altor criterii).

Paramterii testelor
(modul optical, intensivitate luminoasă)
Personalizarea instrucţiunilor oferite de către
operator pacientului.
Modul interfeţei pentru exportarea rezultatelor
medicale.
Selectarea testelor de printare.

Compatibil: Windows 2000, XP, Vista & WIN 7

BROKMED îşi rezervă drepturile
de a modifica preţurile fără nici-o

modificare în prealabil.

Accesorii standard
1 manual de utilizare
1 cablu de alimentare
1 piesă senzor frunte
1 microfibră optică

Versiunea Essential

1 telecomandă Essential
1 pad cu 100 forme de
răspuns
1 tabel cu răspunsuri

Versiunea Modulus

Computerizat
1 software Visiolite
1 port USB

Telecomandă
1 pad cu 100 forme de răspuns
1 tabel cu răspunsuri

Accesorii opţionale
Echipament computer
Carcasă transport
Carcasă transport metalică
Pad cu 100 forme de răspuns
Microfibră optică
Piesă senzor frunte

Interfaţă: mod testare

Parametrii

Identificare
pacient

Opţiuni operare

Înălţime

Lăţime

Greutate

Intensitatea
luminii

Distanţe

Test bandă

Reactivitate

Timp test

Versiunea Master Modulus:
Software Visiolite cu port USB
şi conexiune wireless şi Bluetooth.
Versiunea Master: Telecomandă
cu control imagine fundal.
Versiunea Essential: Telecomandă
<one click one test> (un click un test).
Dispozitiv în poziţie de lucru: max. 50 cm

Lăţime maximă la bază: 26 cm

Fără sistem de operare: 4.7 kg (fără telecomandă)

Luminare cu 16 LED-uri albe operate de către
un microcontroler şi un sistem de difuzare.

Vedere îndepărtată: 5 m
Vedere intermediară: 60 cm
Vedere apropiată: 33 cm

Film fotografic de înaltă definiţie.

Timpul dintre 2 teste alăturate: 2 secunde
Timpul de trecere de la o lentilă la alta: 1,5 secunde

Timpul de rulare a unui test: 2 minute
Test extins: 4 minute

Clasă electrică Clasa III BF alimentată cu un cablu de
alimentare conform standardului EN 60601.

Voltaj de la 11 la 15 V

Standarde Specificaţile testelor definite în conformitate
cu NF EN ISO 8596 standardelor Oftalmologice
şi Optice, de testare a acuităţii vizuale.

Marketing CE Dispozitiv medical clasa I conform directivei 93/42/EC

Siguranţă standard EN 60601-1

Compatibilitate standard IEC 60601-1-2


