
  Specifikim për pajisje mjekësore  

 

Produkti   Specifikimi teknik  Sasia  

Oftalmoskop  Kahje e përmirësuar e dritës dhe performancë të 
shkëlqyer optike. 
· Llambat e inkorporuara të halogjenit sigurojnë 
shkëlqim të lartë dhe të përshtatshëm dhe transmetim 
të mirë të ngjyrave. 
· Smart, portabël dhe i përshtatshëm për inspektim 
mobil. 
·Të pajisur me mbushës special, rimbushje të shpejtë 
dhe të përshtatshme, kundrejt mbi-rimbushjes. 
·Funksioni anti-rimbushje dhe anti-shkarkim e mbron 
baterinë.  

Specifikimi: 
Forma e ndriçimit – Njollë e madhe, njollë e vogël, 
prerje, rrjetëz, pa ndriçim të kuq të retinës   
Dioptria :0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±8 ±10 ±12 ±16 ±20 -25 -
35D  
Burimi i ndriçimit :3.5V/2.8W, llambë halogjeni   
Tensioni hyrës: 

AC220V±22V/50Hz±1Hz、AC110V±11V/60Hz±1Hz  
energjia elektrike (pjesa kryesore e oftalmoskopit) Li+ 
bateri pako  3.7V, me rimbushje   

10 copë  

Tonometër kthyes (rebound) Tonometër kthyes (rebound) digjital me sondë   

 Me dy mode të punës vertikale dhe horizontale, pa tel  

Të dhëna të shtypura për rezultatet, për kohën dhe 3 

matjet  për marrjen e vlerës mesatare.  

Me avantazhet për saktësi të lartë, portabël. 

Spektri i matjes: 3mmHg～70mmHg 

Matja mund të bëhet në të dy pozitat në këmbë dhe 

shtrirë  

Shtypje të të dhënave wireless me printer IR  

I lehtë dhe praktik  

Pa anestezion, shmang veprimet e sikletshme   

I paketuar në kuti alumini, me 1 kuti rezervë me 100 

sonda    
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Sonda të tonometrit   100 sonda për pako/specifike për tonometrin rebound  20 pako  



Auto-refraktometër binokular 

portabël  

Modi i punës: Binokular/monokular  

Distanca e punës: 1 m ± 5 cm 

Matje të thyerjes: Automatik  

 Ndërfaqja e të dhënave: Wi-Fi 

Vargu i sferës: ±5 D, preciziteti 0.25 D  

Vargu i cilindrit: ±5 D, preciziteti 0.25 D Boshti i cilindrit: 

1° - 180°, step 1° 

Madhësia e bebëzës: zbulim automatik, 4-7 mm, step 

0.1 mm  

Objektivi akustik: I inkorporuar 

Energjia elektrike: bateri me rimbushje  

Mbushësi i baterisë: 110-220 Vac , 0.5 A 

Madhësia: 165x130x98mm 

Distanca e bebëzës: detektim automatik, 30-120 mm, 

step 1 mm ekran: 3.5’’ 

Objektivi fiksimit: i inkorporuar  Pesha: 840 g (30 oz) 

Lidhja: Wi-Fi  

 Përshi:  

- Okluzion të rezeve Infrared  

- Kuti alumini  

- Dy bateri  

- USB kabull  

- Mbushës baterish për në murrë  

- Manual përdorimi. 
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Diagrame të të pamurit (Opto-

lloje)  

EWING diagrame testuese për lexim me distance pune 

6.1 m dhe dimensione 28x56 cm. Prej plastike.  
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