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Mówiono niedościgniony.



Teraz zrobiliśmy 
go jeszcze lepszym.

LED NOW IN HEINE QUALITY

ELASTYCZNOŚĆ

DELTA 20 Plus umożliwia badanie z filtrem 

polaryzacyjnym lub płynem immersyjnym przez 

prostą wymianę płytek kontaktowych. Pozwala to 

dobrać metodę badania do danej zmiany skórnej 

w celu uzyskania najbardziej trafnej diagnozy.

4 WYSOCE WYDAJNE DIODY LED 

Jasne i homogeniczne oświetlenie z wiernym 

odwzorowaniem koloru w celu osiągnięcia bardziej 

trafnej diagnozy.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OPTYKA 

Z ACHROMATYCZNYM UKŁADEM 

DWUSOCZEWKOWYM 

Najwyższej jakości achromatyczny system optyczny 

zapewnia niezrównaną ostrość i rozdzielczość.

Jedną z zasad strategii HEINE jest wprowadzanie 

nowości na rynek gdy te są dojrzałe w 100%. 

Nie tylko pod tym względem DELTA 20 Plus 

spełnia najwyższe standardy. Już poprzedni 

model, DELTA 20 był klasą dla siebie. Teraz 

naszym inżynierom udało się opracować 

nowy dermatoskop DELTA 20 Plus na jeszcze 

wyższym poziomie wydajności diagnostycznej 

rozszerzając ilość informacji, którą można 

wykorzystać w celu osiągnięcia najbardziej 

trafnej diagnozy dla każdego pacjenta.

HOMOGENICZNOŚĆ ŚWIATŁA

Pole widzenia jest jednolicie oświetlone, od brzegu 

do brzegu. Spadek jasności światła przy krawędzi 

jest tak mały, że w zasadzie niezauważalny dla 

ludzkiego oka.

ODWZOROWANIE KOLORU

Wartość wskaźnika odwzorowania koloru czy 

ilościowy pomiar dokładności koloru jest większy niż

87 (CRI). Rezultat: Prawdziwe kolory! Czerwony 

jest czerwony, niebieski jest niebieski. Temperatura 

koloru: 5 000 Kelwinów.

OPTYMALNE ODPROWADZANIE CIEPŁA 

DELTA 20 Plus w swojej budowie wykorzystuje 

materiały ceramiczne, folie przewodzące ciepło i 

aluminiowy radiator w trójwarstwowej strukturze 

kompozytowej, aby zagwarantować stały poziom 

oświetlenia i wydajności w ciągu całego okresu 

żywotności diód LED określonego na 50 000 godzin.

TRWAŁOŚĆ

Dla HEINE pół żywota to za mało. Dlatego nasze 

diody LED mają niemal nieograniczoną żywotność 

zapewniając przy tym stałą wydajność począwszy 

od daty dostawy przez cały czas użytkowania.  
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LEPSZY W KAŻDYM DETALU

DIODY LED OD HEINE: ŚWIATŁO 
KTÓRE POKAZUJE KOLORY TAKIE 
JAKIMI SĄ
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LEPSZA DIAGNOSTYKA, 
MNIEJSZY WYSIŁEK

FUNKCJONALNOŚĆ 
W JAKOŚCI HEINE

Filtr polaryzacyjny, dla wygodnej diagnostyki, bez użycia 

płynu. Oferuje szczegółowy obraz struktur krystalicznych 

i naczyniowych w obrębie zmiany bez użycia płynu 

immersyjnego, zapewniając bardziej komfortowe badanie 

dla lekarza i pacjenta.

Istnieje pięć płytek kontaktowych do wyboru, które można 

bardzo szybko zamieniać między sobą. Płytki kontaktowe

z podziałką i bez podziałki oraz mała płytka (do badania 

zmian w trudnodostępnych miejscach) do badań z użyciem 

olejku immersyjnego.  Płytki kontaktowe z podziałką i bez 

podziałki do badania z użyciem światła spolaryzowanego.

Płytki kontaktowe (za wyjątkiem małej płytki) mogą być 

sterylizowane, jeśli zachodzi taka konieczność 

(po uprzednim zdjęciu filtra) w celu zapobiegania 

przenoszeniu chorób w wyniku badania pacjentów 

wysokiego ryzyka.

Dwie z czterech diód LED mogą być opcjonalnie wyłączone 

dla uzyskania bocznego oświetlenia, które zwiększa 

percepcję oka na struktury obecne na powierzchni skóry. 

Nawet całkowicie rozładowana DELTA 20 Plus będzie 

całkowicie naładowana w ciągu zaledwie dwóch 

godzin, w zestawie z rękojeścią BETA L i ładowarką 

NT 300 i zapewni wystarczającą ilość energii 

dla ciągłej pracy w ciągu pięciu godzin. Rękojeść 

BETA L automatycznie włącza i wyłącza się, gdy 

wyciągasz ją z ładowarki i odkładasz z powrotem. 

Ustawiona jasność świecenia będzie zachowana!  

Wbudowany w zakrętkę rękojeści wskaźnik LED 

wskazuje poziom naładowania baterii.

Pierścień ogniskujący do indywidualnego ustawiania 

ostrości dermatoskopu DELTA 20 Plus daje się łatwo 

regulować przy użyciu jednej tylko dłoni, kompensując 

wadę refrakcji użytkownika w zakresie -6 / +6 dioptrii. 

Druga dłoń pozostaje całkowicie wolna. 

Do każdego dermatoskopu DELTA 20 Plus HEINE 

dołącza obszerne kompendium dermatoskopii 

z wyjaśnieniami i przykładowymi zdjęciami.

Teraz zrobiliśmy 
go jeszcze lepszym.

DELTA 20 Plus daje możliwość wyboru pomiędzy 

badaniem przy użyciu światła spolaryzowanego 

lub z użyciem płynu immersyjnego, dostosowując 

metodę badania do rodzaju zmiany w celu ustalenia 

najbardziej trafnego rozpoznania. Cztery wysoce 

wydajne diody LED zapewniają jasne i absolutnie 

homogeniczne oświetlenie, wierne odwzorowanie 

koloru i pełne odwzorowanie spektrum kolorów 

zmiany skórnej. Wysokiej jakości, bezbarwny, 

dwusoczewkowy, achromatyczny układ optyczny 

zapewnia szczegółowy i pozbawiony zakłóceń obraz 

bez irytującej barwnej poświaty. Najmniejsze struktury 

potrzebne do trafnego rozpoznania staną się 

widoczne z powiększeniem 10 - 16 krotnym. 
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GWARANCJA

DELTA 20 Plus Zestaw A

Zestaw zawiera głowicę dermatoskopu DELTA 20 

Plus, immersyjną płytkę kontaktową N z podziałką, 

spolaryzowaną płytkę kontaktową P z podziałką, 

płytkę kontaktową do miejsc trudnodostęnych, 

rękojeść akumulatorową Li-ion BETA L 

z wbudowanym wskaźnikiem poziomu naładowania, 

twarde etui i ładowarkę automatyczną NT300.

K-259.29.420

DELTA 20 Plus Zestaw B

Zestaw zawiera głowicę dermatoskopu DELTA 20 

Plus, immersyjną płytkę kontaktową N z podziałką, 

spolaryzowaną płytkę kontaktową P z podziałką, 

rękojeść akumulatorową NiMH BETA TR z ładowarką 

sieciową, twarde etui. 

K-260.20.384

DELTA 20 Plus Zestaw C

Zestaw zawiera głowicę dermatoskopu DELTA 20 

Plus, immersyjną płytkę kontaktową N z podziałką, 

spolaryzowaną płytkę kontaktową P z podziałką, 

rękojeść bateryjną BETA, twarde etui.

K-260.10.118

Fotoadapter: 

Umożliwia cyfrową dokumentację. Możliwość 

połączenia większości dostępnych na rynku lustrzanek 

cyfrowych z układem optycznym HEINE. Specjalnie 

stworzony układ optyczny integruje optykę lustrzanki 

i dermatoskopu DELTA 20 Plus, aby zapewnić 

najwyższą jakość obrazu. 

O dalsze informacje i pozostałe możliwości 

konfiguracyjne zapytaj swojego lokalnego 

dystrybutora lub zasięgnij informacji bezpośrednio 

na stronie internetowej producenta pod adresem: 

www.heine.com lub pod adresem www.plusultra.pl 

HEINE nie uznaje żadnych kompromisów przy 

produkcji wysokiej jakości instrumentów 

medycznych. Wdrożone zasady pionowej integracji 

produkcji oznaczają nadzór nad wszystkimi 

aspektami jakości naszych instrumentów, 

od wykorzystania starannie dobranych materiałów 

do wysokiego poziomu prac ręcznych. 

To gwarantuje, że każdy instrument HEINE spełnia 

lub przewyższa wszystkie wymagania w każdym 

środowisku medycznym.  

Potwierdzeniem naszych starań jest 5-letnia 

gwarancja dla naszych instrumentów!
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Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
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GERMANY

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7
82211 Herrsching 
Tel. +49 (0) 81 52-38 0 
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02 
E-Mail: info@heine.com

NORTH AMERICA

 HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03 
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

  HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road 
P.O. Box 717 Brookvale 2100 
New South Wales 
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00 
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05 
E-Mail: info@heine.com.au

POLSKA

PLUS ULTRA Generalny Przedstawiciel 
HEINE Optotechnik w Polsce
ul. Na Szańcach 22 
61-663 Poznań
Tel. +48 61 820 38 98 
Fax +48 61 826 76 66
E-Mail: info@plusultra.pl
HTTP:// www.plusultra.pl

Wizyta u lekarza była początkiem. W roku 1989 żona założyciela firmy chciała 

zbadać rzucająca się w oczy zmianę skórną. Helmut A. Heine towarzyszył żonie 

podczas wizyty i stwierdził, że przy użyciu dostępnych wówczas instrumentów 

zmiana skórna była ledwie widoczna. Jasność, powiększenie i ostrość obrazu 

pozostawiały wiele do życzenia. To dało impuls do podjęcia prac nad stworzeniem 

pierwszego dermatoskopu ręcznego DELTA 10, który to we współpracy z lekarzami 

i fachowym środkowiskiem naukowym ujrzał światło dzienne. Urządzenie to 

wzniosło diagnostykę skórną na zupełnie nowy poziom. HEINE jest pionierem 

w dziedzinie dermatologii, nasze rozwiązania są uważane za kamień milowy 

na całym świecie. 

Obecnie przedstawiamy trzecią generację dermatoskopu DELTA. 

Nasze instrumenty umożliwiają lekarzom diagnozowanie, a dzięki wyjątkowej jakości 

HEINE są niezawodne w każdym momencie. 

Instrumenty HEINE dominują na światowych rynkach dzięki swej niezrównanej 

precyzji i ergonomicznej konstrukcji, spełniają, a nawet przekraczają najważniejsze 

międzynarodowe standardy (ISO/CE). Intensywne i ciągłe zaangażowanie 

w badania i rozwój stworzyło przyszłościową podstawę dla jakości wszystkich 

instrumentów HEINE.

Firma HEINE została założona w 1946 r. jako niezależne, rodzinne 

przedsiębiorstwo, które obecnie przoduje na międzynarodowym rynku oferując 

kompletny zakres medycznych instrumentów diagnostycznych. Ponad 500 

pracowników na całym świecie tworzy ten sukces.

SERIA DELTA.
ROZWÓJ PŁYNĄCY Z WŁASNYCH POTRZEB.


