MIKROSKOPY CHIRURGICZNE: SERIA AM-4000
(Wersja 2012, 6-Stopniowe Powiększenie & Standardowe Oświetlenie LED
Mikroskopy dla Stomatologii i Otolaryngologii)

MODEL: AM-4604
AM-4604 to idealny
mikroskop zabiegowy
do codziennego leczenia
endodontycznego w
przychodniach i
prywatnych gabinetach,
odpowiedni również do
innych zabiegów.

MODEL: AM-4610
AM-4610 montowany na ścianie mikroskop zabiegowy

MODEL: AM-4620
AM-4620 to montowany do podłogi mikroskop
zabiegowy

MODEL: AM-4606
AM-4606 to idealny
mikroskop zabiegowy dla
operacji ENT (Ear & Nose &
Throat).

MODEL: AM-4621
AM-4621 to mikroskop zabiegowy z uchwytem
do mocowania na blacie, na potrzeby szkoleń i
kursów. Do transportu można go spakować w
plastikową walizkę.

WERSJA 2012
POŁĄCZENIE KLASYCZNEJ ESTETYKI I NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII
Mikroskopy zabiegowe Alltion z serii AM-4000 jest oparty o platformę AM-3000 z 2010 roku. Od tego czasu sprzedały
się już setki egzemplarzy tego modelu. Wersja AM-4000 z 2011 roku została wzbogacona o wiele dodatkowych funkcji.
Nowa dynamiczna i elegancka sylwetka mikroskopu została zaprojektowana przez Pana Zhang Xun, który zdobył
prestiżowe nagrody:
2007 RED DOT concept design award: best of best
2008 RED DOT concept design award
2009 IF product design award gold.

Ergonomiczny binokular uchylny
w zakresie 0-180°

Szerokokątny okular

Szerokokątny okular (WF)
typu High-Eyepoint z
regulacją Dioptrii. Okulary
są odpowiednie dla osób
noszących okulary oraz bez
okularów.

Uchylny binokular sprawia, że obsługa jest
bardziej komfortowa oraz umożliwia
łatwiejsze dostosowanie pozycji do
poszczególnych typów zabiegów.

6-stopniowa zmiana
powiększenia

Obrotowe uchwyty
pokryte opatentowaną
powłoką
antypoślizgową.

Uchwyt
Typu T

Soczewka o ogniskowej
250mm. Opcjonalnie
dostępne również soczewki o
ogniskowej 200mm, 300mm,
350mm oraz 400mm.

Dostrajanie ostrości.
Możliwe dostrojenie
ostrości (fine focus) na
obszarze 11mm, bez
konieczności
poruszania
mikroskopem.

Binokular uchylny 0-180°
Regulacja
odległości źrenic

Złącze
wideo

Okular

Zasilanie

6-stopniowa
regulacja powiększenia

Zmiana
filtra

Dostrajanie
ostrości
Soczewka
obietkywu

Obrotowe uchwyty z
opatentowaną powłoką
antypoślizgową.

WYŚMIENITE WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE
Zastosowane w mikroskopie soczewki są produkowane przez niemiecką firmę Schott.
Wszystkie soczewki posiadają powłoki MC (multi-coated) i antyrefleksyjną,
a apochromatyczna optyka jest wyposażona w system korekcji do nieskończoności. Te
cechy zapewniają wyśmienite właściwości optyczne, między innymi:
1. Wysoką rozdzielczość
2. Rzeczywistą precyzyjną reprodukcję obrazu w 3-wymiarach
3. Dużą głębię ostrości
4. Szerokie pole widzenia
5. Wysoki kontrast

Niemieckie
szkło optyczne

Apochromatyczna optyka efektywnie koryguje
aberracje chromatyczne dla trzech barw światła.
Dzięki temu uzyskana jest redukcja i nasycenie barw
na obrazie oraz lepsza rozdzielczość, kontrast i
większa głębia ostrości obrazu.

Soczewki apochromatyczne
Aberracje kolorów są skorygowane.

Zwykła soczewka
Refrakcja światła powoduje
aberracje kolorów.

6-STOPNIOWE POWIĘKSZENIE
6 stopniowe powiększenie zapewnia większy zakres powiększenia i większy wybór powiększenia, aby dostosować się do
potrzeb Twojej praktyki od najmniejszego powiększenia dla spojrzenia na cały łuk zębowy do wysokich powiększeń dla
precyzyjnej inspekcji i zabiegów.
POWIĘKSZENIE AM-4000

Obiektyw
Obszar podświetlenia (średnica)
Stopień Powiększenia
Okular 10x
Okular 12.5x
Okular 16x
Okular 20x

F=250mm
63mm
0.33x

0.5x

0.8x

1.22x

2x

3x

Całkowite powiększenie

2.2

3.4

5.5

8.3

13.6

Średnica pola (mm)

78.3

52.1

32.0

21.2

13.0

20.5
8.7

Całkowite powiększenie

2.8

4.2

6.9

10.4

17.0

25.6

Średnica pola (mm)

78.3

52.1

21.2

13.0

8.7

Całkowite powiększenie

3.6

5.4

32.0
8.8

13.3

21.8

32.8

Średnica pola (mm)

61.9

41.2

25.3

16.8

10.3

6.9

Całkowite powiększenie

4.5

6.7

11.0

16.6

27.2

Średnica pola (mm)

48.7

32.4

19.9

13.2

8.1

41.0
5.4

Tabele powiększeń dla obiektywów o ogniskowej F=200mm, 300mm, 350mm, 400mm dostępne na żądanie.

WSPÓŁOSIOWE OŚWIETLENIE LED
Współosiowe źródło światła LED o mocy 20W zapewnia
jasne białe światło, przypominające światło słoneczne, aby
lepiej odzwierciedlić rzeczywiste kolory obiektów.
Zastosowane rozwiązanie zaoszczędzi użytkownikowi
problemów z wymianą żarówki oraz zmniejszy koszty
eksploatacji związane z zapasowymi żarówkami oraz
energią elektryczną.

ZINTEGROWANE FILTRY POMARAŃCZOWY & ZIELONY
Filtr pomarańczowy: ochrona UV, zapobiega przedwczesnemu utwardzaniu kompozytów.
Filtr zielony: lepsze rozpoznawanie naczyń krwionośnych, np. w kanałach korzeniowych zębów.
Bez

Filtr
zielony

Filtr
pomarańczowy

ZINTEGROWANY TOR WIZYJNY
Zintegrowana kamera wideo (1 CCD) jest dostępna w
wybranych modelach. Jest to wygodny sposób na
ułatwienie komunikacji z pacjentem bez konieczności
montażu zewnętrznego beam splittera, adaptera i
kamery wideo.

Obrazy ze zintegrowanej kamery wideo mogą być bezpośrednio wyświetlane na monitorze lub telewizorze. Dane można
również przesyłać do komputera za pomocą adaptera USB lub zapisywać za pomocą nagrywarki HDD.

ERGONOMICZNY DESIGN & DOSKONAŁA MANEWROWOŚĆ
DLA DŁUGOTERMINOWEJ PRECYZYJNEJ I KOMFORTOWEJ OBSŁUGI
Ergonomiczny projekt i doskonała manewrowość zapewniają możliwość długotrwałej precyzyjnej i komfortowej obsługi.
Pozwoli to na uniknięcie lub zmniejszenie dolegliwości ze strony kręgosłupa.
Płynna regulacja okularu umożliwia
pracę w okularach i bez.

Regulacja Dioptrii: +/- 7D

Rozstaw źrenic regulowany w zakresie
od 50 do 70 mm.

Binokular uchylny w zakresie 0-180° to
standardowe wyposażenie większości modeli.
Pozwala na zachowanie właściwej, zdrowej
postawy w czasie obserwacji pacjenta.

Pantograficzna
konstrukcja
ramienia
z
regulacją napięcia w przegubach pozwala na
łatwe ustawienie głowicy optycznej
w
dowolnej pozycji zakresie roboczym. Wszystkie
manewry mogą zostać wykonane jedną ręką z
niewielkim użyciem siły.

Pokrętło dostrajania jasności znajduje się tuż nad
głowicą optyczną. Jest to bardzo wygodne przy
pracy.

Specjalny automatyczny włącznik
jest umieszczony w ramieniu.
Lampa pozostanie włączona w
zakresie roboczym i automatycznie
wyłączy się kiedy głowica znajdzie
się poza normalnym zakresem
roboczym.

Wbudowane filtry pomarańczowy i zielony. Możesz
zmieniać filtry używając pokrętła znajdującego się z
tyłu głowicy optycznej.

UCHWYTY Z POWŁOKĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
Dwa uchwyty pokryte opatentowaną powłoką antypoślizgową są
standardowym wyposażeniem mikroskopu. Uchwyty ułatwiają
komfortową obsługę.

Tabela powiększeń i średnic pól
jest zamieszczona na tylnej części
mikroskopu
co
umożliwia
lekarzowi sprawdzenie wybranych
powiększeń i odpowiadających im
średnic pola w czasie obserwacji.

Na kolumnie mikroskopu dodane
zostały dwa uchwyty. Są one
bardzo wygodne przy przesuwaniu
mikroskopu, mogą również służyć
do
podwieszenia
przewodów
zasilania i wideo.

Uchwyty obrotowe

ULEPSZONE RAMIĘ PRZEGUBOWE: 120°

Ulepszone ramię przegubowe, ruchome w zakresie 120°, jest standardowym wyposażeniem mikroskopu. Pozwala
uniknąć niebezpiecznych dla pacjenta wypadków, kiedy to mikroskop opada gwałtownie w dół, ponieważ nastąpiło
przypadkowe poluzowanie mechanizmu blokującego. Korpus mikroskopu zatrzyma się w odchyleniu +/- 60° nawet
przy maksymalnym poluzowaniu pokrętła blokującego. Dzięki temu unikniesz ryzyka uderzenia pacjenta mikroskopem.

KONSTRUKCJA MODUŁOWA
Konstrukcja modułowa pozwala nie tylko na łatwą wymianę binokularów (prosty, nachylony o 45°, uchylny 0-180°) ale
również pozwala na łatwą rozbudowę mikroskopu o wybrane akcesoria z naszej oferty akcesoriów optycznych w
dowolnym momencie.

AKCESORIA ZWIĘKSZAJĄCE ERGONOMIĘ I FUNKCJONALNOŚĆ
Alltion oferuje wiele opcjonalnych akcesoriów akcesoriów rozbudowujących ergonomię i funkcjonalność
mikroskopu w dowolnym momencie.
1. 350 mm przedłużka ramienia
zapewnia większy zasięg dla
mikroskopu.

Przedłużka ramienia 350 mm + 2500 mm
przewodu zasilajacego i/lub 2500 mm
przewodu wideo.
2. Twój mikroskop może zostać rozbudowany o dodatkową głowicę asystującą.

Binokular obrotowy 2-D
głowicy asystującej

Binokular obrotowy 3-D
głowicy asystującej

Beam Splitter
(2:8 lub 5:5)

Beam Splitter
(2:8 lub 5:5)

3. Przysłona typu Dual Iris.
Zwiększa głębię ostrości, w szczególności przy największym
powiększeniu.

4. Urządzenie z filtrem ochronnym przeciw laserowym.
Chroni oczy chirurga przed szkodliwym wpływem użycia lasera
Nd-YAG o długości fali 1064 nm lub Er-YAG o długości fali 2940
nm lub lasera CO2 wykorzystywanego w czasie zabiegu.

Łącznikgłowicy
asystującej
binokularu
obrotowego 2-D

Łącznik głowicy
asystujacej binokularu
obrotowego 3-D

Binokular uchylny 0-180° lub
Binokular nachylony o 45° lub
Binokular prosty

Binokular uchylny 0-180° lub
Binokular nachylony o 45° lub
Binokular prosty

5. Funkcja wahadła dzięki zastosowaniu Urządzenia Obrotowego.
Urządzenie obrotowe może pełnić funkcję wahadła. Pozwala to operatorowi na zachowanie prostej postawy w
czasie obserwacji pacjenta pod określonym kątem. Lekarz może zmieniać tylko kierunek układu optycznego bez
zmiany pozycji binokularu.

Ustawienie w pionie

Ustawienie pod kątem

6. Przedłużka binokularu 45° & przedłużka binokularu 30° z wbudowanym Beam Splitterem.
Dzięki tej funkcji postawa operatora jest bardziej naturalna i prosta. Możesz manewrować mikroskopem do osiągnięcia
pozycji, która pozwala na zachowanie właściwej postawy i jednoczesnej obserwacji pacjenta. Taka poprawiona pozycja
może wyeliminować ból pleców i szyi.
A.

=45° przedłużka binokularu + Urządzenie Obrotowe + binokular uchylny 0-180° lub
=45° przedłużka binokularu + Urządzenie Obrotowe + komponent X + binokular uchylny
0-180° (komponent X może być Beam Splitterem, przesłoną typu Dual Iris lub filtrem
laserowym)

B.

=30° przedłużka binokularu z wbudowaym Beam Splitterem + Urządzenie Obrotowe +
binokular uchylny 0-180° Lub
=30° przedłużka binokularu z wbudowanym Beam Splitterem + Urządzenie Obrotowe +
komponent X + 0-180° (komponent X może być przesłoną typu Dual Iris lub filtrem
laserowym)
8. Soczewki

7.
Okulary

obiektywu

Okular 10x
Okular 12.5x

Obiektyw 200 mm & 250 mm
z opcją fine focus

Soczewka obiektywu 300 mm,
350 mm, 400 mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Głowica z binokularem nachylonym o 45° lub
uchylnym 0-180° do zabiegów stomatologicznych
oraz binokular prosty do zabiegów ENT
Okular szerokokątny High Eye-point 12,5x/18mm
Zakres odległości między źrenicami: 50 mm do 70 mm
Zakres dioptrii okularów: +/-7D
Obiektyw APOchromatyczny o ogniskowej 250 mm
z możliwością dostrojenia ostrości
Powiększenie: 6-stopniowe, Wskaźnik powiększenia
całkowitego 0.33=2.8x, 0.5=4.2x, 0.8=6.9x,
1.22=10.40x, 2=17x, 3=25.6x
Średnica pola widzenia: 8.7 mm do 78.3 mm

DOSTĘPNE PODSTAWY

Pierwsze duże, długość 500mm obracane o +/- 360°.
Drugie małe, długość 600mm ruchome +/- 300mm
obracane o +/- 150°. Trzecie zagięte: ruchy w trzech
płaszczyznach
Wysokość: 1750 mm
Rozmiar podstawy: 610 mm x 600 mm
Pojedyncze źródło światla LED o mocy 20W
Maksymalne podświetlenie obiektu: 50,000 Lux Min.
Wbudowany filtr pomarańczowy i zielony, z
pokrętłem do zmiany.
Zasilanie: 220 V/50 Hz lub 110 V/ 60 Hz
Montaż na ścianie
315

500

Podstawa do montażu naściennego,
Podstawa do montażu na suficie, Podstawa
montowana do podłogi, Specjalna
kompaktowa podstawa jezdna w kształcie
gwiazdy (Średnica 600 mm), standardowa
podstawa jezdna.

Montaż na suficie

600

Podloga

160

315

500

600
Podłoga

260

Montaż do podłogi
500

600

Podstawa jezdna
500

600

Przedłużka ramienia
350

350

AM-4621 Montaż na blacie
300

160
200

600

Kompaktowa podstawa
jezdna o średnicy 600 mm

