
HEINE 

∆ιαγνωστικά Όργανα 



Σχετικά µε τη HEINE 

Η φροντίδα για το κοινό όργανο. 

Ιδρύθηκε το 1946. Η HEINE είναι µία ανεξάρτητη οικογενειακή  

επιχείρηση, η οποία λαµβάνει αποφάσεις µε βάση τα µακροπρόθεσµα 
οφέλη για τους πελάτες, και όχι ένα διοικητικό συµβούλιο. 

Η HEINE είναι τώρα υπό την καθοδήγηση της 3
ης

 γενιάς οικογενειακής  

διαχείρησης. 
 

Όλα τα προϊόντα µας είναι χειροποίητα συναρµολογηµένα στη 

Γερµανία αξιοποιώντας τα καλύτερα γερµανικά οπτικά 
εξαρτήµατα. 

Κάθετα ολοκληρωµένη κατασκευή. Έχουµε τον έλεγχο της ποιότητας 
σε κάθε βήµα του βασικού πυρήνα της παραγωγής. Πάνω από το 90% 

των εξαρτηµάτων των προϊόντων µας κατασκευάζονται από εµάς. 

Η HEINE Βόρειας Αµερικής ιδρύθηκε το 1991. Εξυπηρέτηση και  

υποστήριξη καθ’ όλη τη σταδιοδροµία σας. 



Σχετικά µε τη HEINE 

Η φροντίδα για το κοινό όργανο. 

Στόχος µας δεν ήταν ποτέ να είµαστε οι µεγαλύτεροι, απλά οι καλύτεροι. 

Τα προϊόντα µας είναι σχεδιασµένα για να προσφέρουν περισσότερα στο χρήστη 

– τόσο όσον αφορά τις επιδόσεις, καθώς και τη µακροζωία. 

Χωρίς να συµβιβαζόµαστε ποτέ στο σχεδιαµό και την κατασκευή των 

προϊόντων µας, προσφέρουµε στους φοιτητές µία εναλλακτική ποιοτική 

επιλογή στα διαγνωστικά τους όργανα. 



HEINE ∆ιαγνωστικά Όργανα 

Η παρουσίαση του σήµερα. 

Σήµερα θα παρουσιάσουµε τα βασικά διαγνωστικά όργανα: 

∆ιαγνωστικά Σετ / Πιεσόµετρα / Στηθοσκόπια. 

Αυτά είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι των προϊόντων που θα χρειαστείτε καθ’ όλη τη 

σταδιοδροµία σας. 

Τα προϊόντα και οι εγγυήσεις της HEINE είναι σχεδιασµένα για να σας προσφέρουν 

διαγνωστικά οφέλη και σιγουριά καθ’ όλη τη σταδιοδροµία σας. 



HEINE ∆ιαγνωστικά Σετ 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

Τι περιλαµβάνει ένα ∆ιαγνωστικό Σετ 

Λαβή για τα Όργανά σας 

Οφθαλµοσκόπιο για να εξετάζετε το οπίσθιο µέρος του 

οφθαλµού 

Ωτοσκόπιο για να εξετάζετε το αυτί (και το λάρυγγα αν 

χρειάζεται) 

Χωνάκια Ωτοσκοπίου Πολλαπλών Χρήσεων – 4 

διαφορετικά µεγέθη 

Χωνάκια Ωτοσκοπίου Μιας Χρήσης – Για Ενήλικες και  

Παιδιατρικά 

Σκληρή Θήκη προστασίας 



BETA 200 Series Κεφαλές Οργάνων 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

HEINE Σειρές Οργάνων 

∆ιαγνωστικά Όργανα 3 Επιπέδων: 

BETA – Κορυφαία υλικά και τεχνολογία. 

K180 – Πρότυπα χαρακτηριστικά και εξαιρετική ποιότητα. 

mini3000 – Σε µέγεθος τσέπης, οικονοµικό, και πλήρως 

αποτελεσµατικό σύστηµα. 

Ανεξάρτητα από τις τρέχουσες ή τις µελλοντικές ανάγκες σας, 

έχουµε ένα επίπεδο οργάνων, το οποίο θα ανταποκρίνεται ή θα 

ξεπερνά τις προσδοκίες. 



BETA 200 Σειρά Οργάνων 

Άµεσο Οφθαλµοσκόπιο. 

Τα Άµεσα Οφθαλµοσκόπια αντιπροσωπεύουν το πρότυπο της 
φροντίδας στις γενικές οφθαλµολογικές εξετάσεις. 

Tο BETA 200 είναι το αποτελεσµατικότερο διαγνωστικό 
όργανο στην αγορά µε την καλύτερη κατασκευή. 

100% εγγύηση αντοχής στη σκόνη – ευκρινείς, καθαρές εικόνες για όλη  

τη διάρκεια ζωής, χωρίς δαπανηρή συντήρηση. 

Το οπτικό σύστηµα αποκλειστικής διαχείρισης του έντονου φωτισµού διευκολύνει 

τη µάθηση, και παρέχει πλήρη εξέταση του οπίσθιου µέρους του οφθαλµού. 

Το µόνο σύστηµα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της αντανάκλασης, 

καθώς επίσης και για τη θεραπεία των συµπτωµάτων. 



BETA 200 Σειρά Οργάνων 

Άµεσο Οφθαλµοσκόπιο. 

Πρωτότυπο Ασφαιρικό Οπτικό Σύστηµα 

Ανακατευθύνει την Αντανάκλαση Χωρίς Θάµπωµα της Εικόνας 



BETA 200 Σειρά Οργάνων 

Άµεσο Οφθαλµοσκόπιο. 

Η µεγέθυνση έως 15X magnification παρέχει εξαιρετική 

λεπτοµέρεια και ανάλυση. 

Πλήρες πλαίσιο αλουµινίου παρέχει την πιο 

ανθεκτική βάση για οποιοδήποτε πεδίο εφαρµογής 

στην αγορά. 

Πλήρης σειρά διαφραγµάτων και φίλτρων για να 

διευκολύνει οποιαδήποτε κατάσταση εξέτασης. 

Κυρίαρχο στην αγορά στο πεδίο της Οπτοµετρίας 

λόγω της ευκολίας στη χρήση του, των εικόνων 

ιδιαίτερα υψηλής ανάλυσης, και της αντοχής του. 



BETA 200 Σειρά Οργάνων 

Ωτοσκόπιο Οπτικής Ίνας. 

Πλήρως Μεταλλική Κατασκευή – Το πιο ανθεκτικό, 

συµπαγούς κατασκευής Ωτοσκόπιο που διατίθεται στην 

αγορά. 

Φωτεινός, χωρίς σκιές Φωτισµός Οπτικής Ίνας 

Ανθεκτικός στις γρατσουνιές φακός οπτικής ποιότητας 

Κρυστάλλου για ευκρινείς, υψηλής ανάλυσης εξετάσεις 

3X Μεγέθυνση για εξαιρετική λεπτοµέρεια 

Ο µεγεθυντικός φακός είναι συνδεδεµένος για ασφάλεια, αλλά 

περιστρέφεται για να διευκολύνει τη χρήση του οργάνου. 

∆ΩΡΕΑΝ Χωνάκια Μιας Χρήσης ενώ είστε φοιτητής 



BETA 200 Instruments 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

Η φιλοσοφία µας «Χωρίς Συµβιβασµούς» δεν είναι µια διαφηµιστική εκστρατεία. Είναι µια δήλωση της 
δέσµευσής µας να χρησιµοποιούµε τα καλύτερα υλικά που µπορούµε να βρούµε χωρίς να συµβιβαζόµαστε 
στο σχεδιασµό ή την ποιότητα κατασκευής. 

Υποστηρίζουµε αυτή τη φιλοσοφία και δεσµευόµαστε να την τηρούµε. 



BETA 200 Instruments 

NO COMPROMISES. 

Η Εγγύησή σας ως Φοιτητής καλύπτει πλήρως το προϊόν σας ενώ είστε στη σχολή, 

συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων και των µπαταριών. 

Η εγγύηση συντήρησής µας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής σας καλύπτει µετά την αποφοίτησή σας. 

Με το BETA όργανό σας, δε θα χρειαστεί ποτέ να πληρώσετε για συντήρηση ή επισκευή κάθε είδους. 

Η µοναδική εξαίρεση είναι οι ανταλλακτικοί λαµπτήρες. 

Θα επισκευάζουµε ή θα αντικαθιστούµε το BETA Οφθαλµοσκόπιο ή το BETA Ωτοσκόπιό σας - 

χωρίς ερωτήσεις, χωρίς χρεώσεις, χωρίς συµβιβασµούς. 

BETA 200 Όργανα 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 



K180 Σειρά Οργάνων 

Άµεσο Οφθαλµοσκόπιο. 

Οπτικό σύστηµα HEINE υψηλής ανάλυσης για την ευκρινή 

εξέταση του οπίσθιου µέρους του οφθαλµού. 

Ανθεκτικός στη σκόνη σχεδιασµός για ευκρινείς, καθαρές 

εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. 

Συµβατικό οπτικό σύστηµα που χρησιµοποιεί τις ίδιες 

οπτικές αρχές των άλλων πρότυπων 

Οφθαλµοσκοπίων 

Επιλογή διαφραγµάτων και φίλτρων σύµφωνη µε τα 

άλλα πρότυπα Οφθαλµοσκόπια 



K180 Σειρά Οργάνων 

Ωτοσκόπιο Οπτικής Ίνας. 

Σχεδιασµός Πολυκαρβονικής κεφαλής ενός τεµαχίου – χωρίς ραφές ή 

αδύνατα σηµεία. Στερεό και ανθεκτικό στα χτυπήµατα. 

Φωτεινός, χωρίς σκιές Φωτισµός Οπτικής Ίνας 

Ακρυλικός φακός ανθεκτικός στις γρατσουνιές για ευκρινείς, υψηλής 

ανάλυσης εξετάσεις 

3X Mεγέθυνση για εξαιρετική λεπτοµέρεια 

Ο µεγεθυντής είναι συνδεδεµένος, αλλά περιστρέφεται για να διευκολύνει 

τη χρήση του οργάνου. 

Θύρα Εµφύσησης. 

∆ΩΡΕΑΝ Χωνάκια Μιας Χρήσης ενώ είστε φοιτητής 



mini 3000 Σειρά Οργάνων 

Compact Όργανα Τέλεια για το Περιβάλλον της Σχολής. 

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. 

Το µεγαλύτερο δε σηµαίνει πάντα το καλύτερο. 

Στην περίπτωση της σειράς  mini3000 series, ο µαναδικός 

σχεδιαµός και τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν 

τα κρίσιµα χαρακτηριστικά εξαίσιας ποιότητας. 



mini 3000 Σειρά Οργάνων 

mini 3000 Άµεσο Οφθαλµοσκόπιο 

mini 3000 Άµεσο Οφθαλµοσκόπιο 

Οπτικό σύστηµα ΗΕΙΝΕ υψηλής ανάλυσης για ευκρινείς εξετάσεις 

του οπίσθιου µέρους του οφθαλµού. 

Εµπλουτισµένη Τεχνολογία XHL Xenon Αλογόνου. 

Εστιασµένος λευκός φωτισµός για τέλεια φωτεινότητα και 

ευκρινή εικόνα. 

5 διαφορετικά διαφράγµατα. Ένα απόλυτα λειτουργικό όργανο 

που αστερίσκο προσήλωσης. 

Φακοί εστίασης πλήρους εύρους 



mini 3000 Σειρά Οργάνων 

mini 3000 Ωτοσκόπιο Οπτικής Ίνας 

mini 3000 Ωτοσκόπιο Οπτικής Ίνας 

Σχεδιασµός Πολυκαρβονικής κεφαλής ενός τεµαχίου – χωρίς ραφές ή 

αδύνατα σηµεία. Στερεό και ανθεκτικό στα χτυπήµατα. 

Φωτεινός, χωρίς σκιές Φωτισµός Οπτικής Ίνας 

3X Ακρυλικός φακός ανθεκτικός στις γρατσουνιές για ευκρινείς, υψηλής 

ανάλυσης εξετάσεις 

Ο µεγεθυντής είναι συνδεδεµένος, αλλά περιστρέφεται για να διευκολύνει 

τη χρήση του οργάνου. 

Θύρα Εµφύσησης 

∆ΩΡΕΑΝ Χωνάκια Μιας Χρήσης ενώ είστε φοιτητής 



HEINE Universal Σύστηµα Λαβής 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

Η HEINE προσφέρει το περισσότερο ευέλικτο και λειτουργικό σύστηµα λαβής στην αγορά. 



HEINE Universal Σύστηµα Λαβής 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΜΙΑ ΛΑΒΗ 

Όταν σκέφτεστε την άνεση – σκεφτείτε τη λειτουργία του Οργάνου, και όχι 

πώς αισθάνεστε τη λαβή στο χέρι σας. 

Μπορείτε να κρατάτε µία λαβή και να χειρίζεστε το όργανό σας. 

Οι εξετάσεις δεν αποτελούν µακροχρόνιες διαδικασίες. Η εργονοµική και 

ακριβής λειτουργία είναι το σηµαντικότερο πράγµα. 

Η HEINE προσφέρει 2 επιλογές µπαταρίας – Λιθίου και Ni-MH. 

Οι λαβές µας εναλλάσονται ανάµεσα στις επιλογές φόρτισης και τροφοδοσίας 

γρήγορα, και οικονοµικά. 



HEINE Universal Σύστηµα Λαβής 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

HEINE απόλυτη συµβατότητα οργάνου 

Για όλα τα HEINE µεγέθη οργάνων (BETA & K180) 

έχουν βιοµηχανικά πρότυπα συστήµατα σύνδεσης 

ασφάλειας περιστροφής “Twist-Lock”. 

Οι κεφαλές και οι λαβές είναι εναλλασσόµενες µε τις 

άλλες µεγάλες εµπορικές µάρκες. 



HEINE BETA Universal Σύστηµα Λαβής 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

Οι λαβές HEINE για όλα τα µεγέθη προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

3-σε-1 δυνατότητες τροφοδοσίας µε ανέξοδη 

αλλαγή του τµήµατος της βάσης: 

Συµβατή για φόρτιση σε επιτοίχιο βύσµα – Standard 

C-Cell λειτουργία µπαταρίας – Standard 

Συµβατή καλή φόρτιση – Προαιρετικά µε νέο 

καπάκι βάσης και φορτιστή 



HEINE Universal Σύστηµα Λαβής 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

Αναβαθµίστε σε έναν Φορτιστή Γραφείου Πριν από την Αποφοίτηση 

Ενώ είστε στη σχολή, είναι εύχρηστα τα επαναφορτιζόµενα 

συστήµατα σε επιτοίχια βύσµατα. 

Σε ένα περιβάλλον πρακτικής, τα συστήµατα λαβής που 

βασίζονται σε φορτιστή είναι εύχρηστα και αξιόπιστα. 

Αναβαθµίστε το BETA ή το K180 σετ σας πριν από την 

αποφοίτηση. 



HEINE Universal Σύστηµα Λαβής 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

Upgrade to Well Charger before Graduating 

Exclusive battery management system: 

– Reads the charge of the battery and charges accordingly. 

– Shuts down charging when at 100%. Prolonging battery life 

and conserving power. 

Φωτιζόµενο παλµικό πλαίσιο όταν οι λαβές 

φορτίζουν. Σας δίνει µια οπτική ένδειξη της 

κατάστασης της µπαταρίας. 

Το πλαίσιο ανάβει σταθερά όταν οι µπαταρίες είναι πλήρως 

φορτισµένες. 

Αναβαθµίστε σε έναν Επιτοίχιο Φορτιστή Πριν από την Αποφοίτηση 

Αποκλειστικό σύστηµα διαχείρισης µπαταρίας: 

- Καταγράφει τη φόρτιση της µπαταρίας και φορτίζει ανάλογα. 

- ∆ιακόπτει τη φόρτιση όταν έχει επιτευχθεί 100% φόρτιση της  

 µπαταρίας. 



Mini 3000 Compact Όργανα Τσέπης 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

Κλιπ σύνδεσης µε αυτόµατο διακόπτη απενεργοποίησης λειτουργίας “OFF” 

Το µοναδικό οβάλ σχήµα είναι άνετο και εργονοµικό. 

Η τυπική επιλογή τροφοδοσίας είναι 

µπαταρίες τύπου AA. 

Με προαιρετική επαναφορτιζόµενη 

µπαταρία και σύστηµα φορτιστή. 

 



GAMMA G Series Πιεσόµετρα Μανοµετρικά 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

Μεγάλη, εύκολη στην ανάγνωση κλίµακα. 

Μεγάλο πουάρ για εύκολη λαβή και γρήγορο φούσκωµα. 

Latex Free 

Ο αποκλειστικός µηχανισµός διανοµής πίεσης εξασφαλίζει 

βαθµονόµηση και ακρίβεια. 

Ανθεκτικό στα χτυπήµατα. 

Μηχανισµός βαλβίδας ακρίβειας διαφυγής αέρα. 

2 Μοντέλα για επιλογή: G5 και G7. 

G5 – ABS Πλαστική Κατασκευή. 

G7 – Κατασκευή Αλουµινίου. 



GAMMA Στηθοσκόπια 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

GAMMA 10 

∆ιπλό ∆ιάφραγµα Χαλκού-Βηρυλλίου / Τερεφθαλικού Πολυαιθυλενίου. 

Μεµβράνη και κώδωνας από θερµοπλαστικο. ∆εν παγώνει τον ασθενή. 

Ρυθµιζόµενος σωλήνας από ανοξείδωτο ατσάλι που χρησιµοποιεί και τα 2 αυτιά µε µαλακά άκρα 

σιλικόνης αυτιού. 
Σχεδιασµός µονού σωλήνα. 

GAMMA 20 Καρδιολογικό 

∆ιπλό ∆ιάφραγµα Χαλκού-Βηρυλλίου / Τερεφθαλικού Πολυαιθυλενίου. 

Ανατοµική και ειδικά σταθµισµένη κεφαλή. 

Ρυθµιζόµενος σωλήνας από ανοξείδωτο ατσάλι που χρησιµοποιεί και τα 2 αυτιά µε µαλακά 

άκρα σιλικόνης αυτιού 
Σχεδιασµός διπλού σωλήνα. 



Εγγυήσεις 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. 

Εγγύηση Επιστροφής Χρηµάτων – Αν δεν είστε ευχαριστηµένοι µε το ΗΕΙΝΕ σετ σας, µπορείτε να 
το επιστρέψετε εντός 30-ηµερών από την πρώτη χρήση (όχι την ηµεροµηνία αγοράς). 

Άνευ όρων εγγύηση ενώ είστε φοιτητής ή ασκούµενος. Επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς 
χρέωση. *Ενώ τα συστήµατά µας κατασκευάζονται στη Γερµανία, η συντήρησή τους γίνεται 
στις Η.Π.Α. 

Προσωπικό πωλήσεων και εξουσιοδοτηµένοι διανοµείς της HEINE βρίσκονται τακτικά στη σχολή για 
να εξυπηρετούν και να υποστηρίζουν εσάς και τα όργανά σας. 

∆ΩΡΕΑΝ καθαρισµός καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για το HEINE Beta 200 Οφθαλµοσκόπιό σας, αν τυχόν 
χρειαστεί ποτέ. 

Εφ’ όρου ζωής εγγύηση για ελαττώµατα στην κατασκευή. 

Εφεδρικός Εξοπλισµός – Έχουµε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εφεδρικών προϊόντων σε περίπτωση 
που ο εξοπλισµός σας χρειαστεί συντήρηση. 



 

HEINE 

Σας ευχαριστούµε για το χρόνο σας 


