Mire várna még?

Nagyítóval sem talál jobbat!

Mire várna még?
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Lássunk tisztán!

Az anyagok minősége
a közeli,
éstiszta
felhasználhatósága
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Érthetetlen, miért dolgoznak még mindig loupe nélkül…

A fogászati piacon sokféle
.
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A példát az élet produkálja

Vegyünk például egy konkrét
Esztétikus
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A páciens nyugodt.
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Ami egy orvosnak is kihívás:
Gyökérkezelés – Csatorna
orvosi
feltárás
loupe
– Trepanálás.használatával
A gyökérkezelésre
ez a feladat
ítélt
LED-es
fogak
is le

A gyógyító kezeléseknél érthetően nyugtalanabbak a betegek, és sokszor a drasztikus megol

Az Exam-Vision loupe egyszerre több funkciót tölt be

1.

Tökéletesen nagyít, személyre szabott kivitelével egyáltalán nem fáraszt

2/4

Mire várna még?

2.

Speciális, precíz munkák elvégzését teszi lehetővé

3.

Óvja a orvos szemét a fölcsapódó szennyeződésektől

4.

Önálló fényforrással rendelkezik

5.

Kizárja a nem megfelelő feltárásból adódó tévedéseket

6.

Segítség a kezelés tökéletes kivitelezéséhez

7.

Ergonómiai vonatkozásban, hozzásegít az ideális testtartáshoz

8.

Segítségével kevésbé lesz fárasztó a munka

9.

Magabiztosságot és profizmust sugall használata

Új dimenzió nyílik
Az

orvosi loupe

használata a lehető legnagyobb biztonságot adja, mive

Ha már használ loupét

Ha már unja régi,
ExamVision
nagyméretű
loupe
és nehézviselésekor
orvosi nagyítóját,
nemcsak
tegye
remekül
ExamVision
le örökre!
lát majd,
Azloupék
új,
hanem
ultra-könnyű
modernn
sokkal

NAGYÍTÓVAL SEM TALÁL JOBBAT!
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Az 5+1 lépés, amitől biztosak vagyunk ebben

1.
1. Bemutatóink során mi kiválasztjuk az Önnek legmegfelelőbb nagyítást.

2. Megmérjük az Ön személyes paramétereit és pupillatávolságát.

3. Szemüveg, vagy kontaktlencse viselése esetén megmérjük a dioptria értéket

4. Meghatározzuk a munkatávolságot méretvétellel.

5.Az adatok alapján beállítjuk Önnek a demo készülékek egyikét, majd feladjuk kipróbálásra.

6.Ezután finomhangoljuk a munkatávolságot és meghatározzuk az Ön pontos &quot;munka
ablakát&quot;

Hogy Ön is mielőbb megtapasztalhassa az
előnyöket, melyeket
elégedett felhasználóink már régen tudnak:
Igényeljen bemutatót és műszeres bemérést most!
Tel.: 06 20 335 05 21 e-mail:info@since78.net
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