
SM620
Mikroskop stomatologiczny

Details Make the Difference



Nowoczesny system telemedyczny 
do leczenia kanałowego
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Moduł 4 w 1
Zastosowanie konstrukcji zintegrowanej przystawki w skład której wchodzi: przedłużenie do binokularów 
30°, rozdzielacz wiązki światła, pierścień obrotowy oraz kamera 4K, pozwoliło uzyskać doskonałe parametry 
optyczne a także zmniejszyć wagę dodatkowych akcesoriów. Zastosowana kamera o wysokiej rozdzielczości  
z obrazowaniem w 4K pozwoli na szczegółową dokumentacje zabiegów
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Kontrola jednym palcem (single finger control)
Głowica mikroskopu MediWorks skonstruowana w taki sposób by umożliwić sterowanie mikroskopem 
podczas pracy za pomocą jednego palca. Przy możliwie najbardziej ergonomicznej pozycji lekarza możliwość 
sterowania pokrętłem powiększenia, pokrętłem wielofunkcyjnym oraz obiektywem zmiennoogniskowym.

Dopasuj światło do potrzeb zabiegu
Możliwość wyboru kilku trybów światła przy użyciu pokrętła 
wielofunkcyjnego. Źródło światła wbudowane w głowicę 
mikroskopu, bez zewnętrznego okablowania.

Filtr światła białego
Źródło światła LED o dużym natężeniu oraz 
wysokim współczynniku oddania barw. Tryb 
ten pozwala na łatwe odróżnienie szczegółów 
anatomicznych.

Filtr pomarańczowy
Filtr używany podczas wypełnień, 
opóźnia utwardzanie kompozytu.

Filtr fluorescencyjny
Tryb służy jako pomoc w wykrywaniu 
próchnicy. Pozwala na identyfikacje 
obszaru dotkniętego zmianami 
próchnicowymi.

Filtr zielony
Filtr wykorzystywany do obserwacji małych 
naczyń i miejsc krwawienia.
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Ramię typu Superb
Ramię z regulacją dwuprzegubową umożliwia użytkownikowi 
płynne i ergonomiczne ustawienie mikroskopu.

Wyświetlacz
Wyświetlacz LED wyświetla informacje na temat trybu 
filtra, współczynnika powiększenia (zoom) oraz statusów 
oświetlenia.

System zmiany powiększenia  
typu zoom
Płynna zmiana powiększenia od 0,4 do 2,4. Niezakłócony 
widok nawet w największym powiększeniu bez zawyżania lub 
zaniżania rozmiarów pola widzenia.

Najnowocześniejsza optyka
Obiektyw optyczny z soczewkami apochromatycznymi 
(Apochromatic Design - APO) zapobiegający zniekształceniom 
w odwzorowaniu barw i zapewniający lepszy kontrast i głębię 
ostrości.

Obiektyw zmiennoogniskowy
Obiektyw o regulowanej ogniskowej 200 mm – 430 mm lub 
200 mm 320 mm pozwala na zmianę odległości roboczej bez 
zmiany komfortowej pozycji lekarza.
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Do wyboru obiektywy zmiennoogniskowe  
o różnych długościach

Adapter do aparatu cyfrowego  
(Sony, Canon, Nikon)

Adapter typu CCD do kamery wideo Pierścień obrotowy – pozwala  
na zmianę pozycji binokularu  

bez zmiany pozycji głowicy

Rozdzielacz wiązki śwatła  
do adapterów aparatów i kamer CCD

Moduł 4 w 1 Przystawka (przedłużenie binokularów)  
i rozdzielacz wiązki światła 

Przedłużenie do binokularów 30° – 
zwiększa zasięg pracy mikroskopu
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Stomatologiczny mikroskop operacyjny Klasyczny Pro Pro+

Regulacja powiększenia (zoom) 0,4-2,4 •• •• ••

Okular uchylny 180° z regulacją rozstawu •• •• ••

Okulary 12,5 o szerokim polu widzenia, z regulacją dioptrii w zakresie +/-7 •• •• ••

Rozstaw źrenic 52-75 mm •• •• ••

Pole widzenia 65 mm-10 mm •• •• ••

Pokrętło wielofunkcyjne •• •• ••

Wyświetlacz •• •• ••

Natężenie oświetlenia >70000lx (F250) •• •• ••

Wbudowana dioda LED •• •• ••

Obiektywy Klasyczny Pro Pro+

Zmiennoogniskowy 120, F=200-320 mm •• ••

Zmiennoogniskowy 230, F=200-430 mm ••

Osłona przeciwpyłowa obiektywu •• •• ••

Funkcje/Filtry Klasyczny Pro Pro+

Filtr pomarańczowy i filtr zielony •• •• ••

Tryb fluorescencyjny (TYLKO dla SM620, wstępnie zainstalowany TYLKO przez MediWorks) opt.

Soczewki apochromatyczne (APO) •• •• ••

Cyfrowe Klasyczny Pro Pro+

Przystawka (przedłużenie) do binokularów 30° z wbudowanym rozdzielaczem wiązki ••

Moduł 4 w 1: Przedłużenie binokularowy + rozdzielacz wiązki + pierścień obrotowy  
+ wbudowana kamera 4K (wraz z przełącznikiem nożnym)

••

Adapter do aparatu cyfrowego (opcja: Sony, Canon lub Nikon) ••

Adapter 360° do telefonu komórkowego opt. opt.

Zewnętrzny adapter typu CCD do kamery wideo opt. opt.

Wbudowany akumulator i kabel HDMI (Opcjonalny typ aparatu: Sony, Canon lub Nikon) ••

System montażowy Klasyczny Pro Pro+

Jezdny, sufitowy, ścienny •• •• ••

Akcesoria Klasyczny Pro Pro+

Pierścień obrotowy okularu 25° ••

Przełącznik nożny (opcjonalny typ kamery: Sony, Canon lub Nikon) ••

Przysłona irysowa (zwiększa głębię ostrości) opt. opt. opt.

Ramię Klasyczny Pro Pro+

Ramię •• ••

Ramię typu Superb ••

Klasyczny Pro Pro+

Specyfikacja



Opcje montażu
Jezdny Sufitowy

Ścienny Blatowy

*Zastrzega się możliwość zmian w projekcie lub specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia
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