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2016   NOVIDADES HEINE

OTOSCÓPIO F.O. BETA 400 LED
OTOSCÓPIO F.O. BETA 200 LED
OFTALMOSCÓPIO BETA 200 / 200 S LED
GAMA DE CABOS BETA 4
DERMATOSCÓPIO DELTA 20 T
LUMINÁRIA EL 3 LED
OMEGA 500 COM CÂMARA DE VÍDEO DIGITAL DV 1



HEINE | OTOSCÓPIO F.O. BETA® 400 LED

Otoscópio F.O. HEINE BETA® 400 LED
Diagnóstico na sua melhor forma: ampliação  
até 4,2 vezes e iluminação LEDHQ exclusiva

Uma ampliação única até 4,2 x. 
Representação detalhada das estruturas 
anatômicas e identificação fácil de corpos 
estranhos. 

Regulação contínua exclusiva da luminosidade 
entre 100 % e 3 % (patente pendente), operável 
com apenas um dedo.

Uma caixa sólida de metal e lentes de vidro 
resistentes a riscos. Desta forma, o otoscópio 
F.O. BETA 400 LED garante uma longa vida 
útil excepcional e um resultado de exame 
qualitativamente consistente.

Para mais informações, consulte a  
página 007.

LED HQ – O novo padrão na iluminação LED 
fornece uma luz absolutamente homogênea e 
clara com uma reprodução fiel das cores para 
um diagnóstico preciso. Vermelho é vermelho, 
azul é azul. Temperatura da cor de 3 500 K,  
índice de reprodução de cor (CRI) > 97, especial 
para tons vermelhos (R9) > 93 em uma escala 
máxima de 100.



HEINE | OTOSCÓPIO F.O. BETA® 200 LED

Otoscópio F.O. HEINE BETA® 200 LED
Precisão na reprodução de cores perfeita, nítida e  
na luminosidade da iluminação LEDHQ exclusiva

Ampliação até 3 vezes. O visor de vidro  
multi-revestido fornece imagens de contornos 
nítidos e sem distorção.

Regulação contínua exclusiva da luminosidade 
entre 100 % e 3 % (patente pendente), operável 
com apenas um dedo.

Uma caixa sólida de metal e lentes de vidro 
resistentes a riscos. Desta forma, o otoscópio 
F.O. BETA 200 LED garante uma longa vida 
útil excepcional e um resultado de exame 
qualitativamente consistente.

Para mais informações, consulte a  
página 009.

LED HQ – O novo padrão na iluminação LED 
fornece uma luz absolutamente homogênea e 
clara com uma reprodução fiel das cores para 
um diagnóstico preciso. Vermelho é vermelho, 
azul é azul. Temperatura da cor de 3 500 K,  
índice de reprodução de cor (CRI) > 97, especial 
para tons vermelhos (R9) > 93 em uma escala 
máxima de 100.



HEINE | OFTALMOSCÓPIO BETA® 200/200 S LED

Oftalmoscópio HEINE BETA® 200 /200 S LED
Sistema óptico asférico de qualidade superior, combinado 
agora com a iluminação LEDHQ exclusiva

O sistema óptico asférico (SOA) desvia os 
reflexos da córnea do curso do feixe de 
observação e permite uma visualização clara 
e nítida do fundo ocular. Isto acontece sem a 
utilização de filtros ou sistemas que poderiam 
conduzir a uma diminuição da resolução.

Regulação contínua exclusiva da luminosidade 
entre 100 % e 3 % (patente pendente), operável 
com apenas um dedo.

O único instrumento com um elemento de 
suporte em alumínio. Os componentes ópticos 
estão integrados de forma nivelada em uma 
estrutura em alumínio fundido, através da 
qual se impede uma descentralização e o 
instrumento se torna resistente a impactos.

Para mais informações, consulte a  
página 035 – 036

LED HQ – O novo padrão na iluminação LED 
fornece uma luz absolutamente homogênea e 
clara com uma reprodução fiel das cores para 
um diagnóstico preciso. Vermelho é vermelho, 
azul é azul. Temperatura da cor de 3 500 K,  
índice de reprodução de cor (CRI) > 97, especial 
para tons vermelhos (R9) > 93 em uma escala 
máxima de 100.

O design exclusivo à prova de pó protege a 
óptica de precisão e permite uma utilização 
sem necessidade de manutenção.



USB

HEINE | GAMA DE CABOS BETA® 4

Cabo recarregável HEINE BETA® 4 e  
Carregador de mesa HEINE® NT 4  
Gestão de energia da próxima geração

Tecnologia Li-ion: sem efeito de memória, 
carregamento imediato sem consideração do 
estado de carga.

Sistema de fecho exclusivo com bloqueio. 
Sem fricção de metal com metal, o que evita 
o desgaste e garante uma fixação segura dos 
instrumentos ao longo de toda a vida útil.

Para mais informações, consulte a  
página 120 – 122.

Indicador do nível de carga: O visor luminoso 
dos cabos recarregáveis indica, a qualquer 
momento, o estado de carga.

Tampa inferior USB: a nossa possibilidade 
adicional de carregamento.



HEINE | DERMATOSCÓPIO DELTA® 20 T

Dermatoscópio HEINE DELTA® 20 T
Imagens de alta qualidade e flexibilidade de diagnóstico

Função “Toggle“ para alternar entre modo  
de iluminação polarizada e não polarizada 
– Comutação conveniente entre vista 
polarizada e não polarizada premindo uma 
tecla. Troca desnecessária das rodas de  
contacto. A função adicional de diagnóstico 
possibilita, durante a visualização de 
estruturas cristalinas e milia, o reconhecimento 
dos chamados “Blink Signs“. 

LED HQ – O novo padrão na iluminação LED 
fornece uma luz absolutamente homogênea e 
clara com uma reprodução fiel das cores para 
um diagnóstico preciso. Vermelho é vermelho, 
azul é azul. Temperatura da cor de 5 000 K, 
índice de reprodução de cor (CRI) > 80 em  
uma escala máxima de 100.

Para mais informações, consulte a  
página 078.

 Óptica de precisão HEINE – O sistema óptico 
acromático de alta qualidade oferece imagens 
de grande definição e de alta resolução. Com 
o sistema de focagem, é obtida uma ampliação 
de 10 a 16 vezes para a vista detalhada até 
das mais pequenas estruturas.



HEINE | LUMINÁRIA HEINE EL 3 LED

Luminária HEINE EL 3 LED
Iluminação LED simplesmente nítida

Simplesmente nítida – para uma  
iluminação especialmente nítida (> 42.000 Lux / 
 > 350 Lumen)*, sem sombras, da superfície 
de iluminação desejada.  
* A uma distância de trabalho de 30 cm.

LED HQ – O novo padrão na iluminação  
LED fornece uma luz absolutamente  
homogênea e clara com uma reprodução fiel 
das cores para um diagnóstico preciso.  
Vermelho é vermelho, azul é azul. Temperatura 
da cor de 5 000 K, índice de reprodução de 
cor (CRI) > 90, especial para tons vermelhos 
(R9) > 90 em uma escala máxima de 100.

Para mais informações, consulte a  
página 099.

Iluminação sem sombras – a cabeça  
de luz compacta (Ø aprox. 60 mm) pode ser  
posicionada em particular em situações 
difíceis de exames de forma cómoda e precisa. 
O posicionamento ideal elimina sombras 
indesejadas no campo de iluminação.



HEINE | OMEGA® 500 COM CÂMARA DE VÍDEO DIGITAL DV 1

Oftalmoscópio Indirecto HEINE OMEGA® 500  
com Câmara de Vídeo Digital DV 1
Imagens de fundo digitais de alta resolução

Ajuste do foco integrado:  
A elevada profundidade de campo, em  
combinação com a alavanca do foco de  
fácil acesso, também para os assistentes, 
assegura uma imagem nítida e focada.

Representação 1280 x 960: Para a gravação 
de vídeos ou imagens de exames em alta  
resolução – também em espaços escuros. 
Perfeito para partilhar a imagem do examinador 
com um grupo maior de pessoas, esclarecer 
os doentes acerca do diagnóstico, gravar 
técnicas de exame para apresentações e 
para a documentação em processos clínicos 
dos doentes.

Para mais informações, consulte a  
página 055.

Manuseamento simples: Design integrado  
possibilita o processamento da imagem digital 
sem adaptações adicionais. Durante a gravação, 
a imagem visualizada através do OMEGA 500 é 
apresentada directamente no ecrã.



SOBRE NÓS

MEDICINA GERAL E  INSTRUMENTOS ORL

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS

LARINGOSCÓPIOS

DERMATOSCÓPIOS

ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIOS

INSTRUMENTOS PROCTOLÓGICOS

LUMINÁRIAS DE EXAME

LUPAS E FOTÓFOROS

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA

ESTOJOS E MALETAS



QUALIDADE TEM UM NOME
HEINE

HEINE Optotechnik, com sede ao sul de Munique, desenvolve e fabrica desde 1946
instrumentos de diagnóstico da melhor qualidade. Os professionais de saúde de todo
o mundo consideram a HEINE como líder de mercado pela precisão de suas óticas,
qualidade e duração de seus instrumentos. Hoje em dia, HEINE estabelece os padrões
com que se medem os demais instrumentos diagnósticos.

Agora na terceira geração continua sendo uma empresa familiar. HEINE é atualmente o
maior exportador de instrumentos diagnósticos portáteis para a atendimento primário.  

Engenharia e Produção
Trabalhando em instalações de produção modernas na Alemanha, os engenheiros  
altamente especializados da HEINE contribuem com sua competente experiência em 
fibras óticas e lentes, ligas especiais e avançados termoplásticos com seu departamento 
de investigação e desenvolvimento perfeitamente equipado. Resultando numa constante 
melhora técnica e da qualidade dos seus produtos.

Venda e Serviços
Mais de 5.000 distribuidores de instrumentos médicos HEINE por todo o mundo.  
Isto significa que sua linha completa HEINE não está somente disponível em qualquer
lugar, mas que pessoal treinado e qualificado está pronto a responder suas questões e
prestar serviço aos seus instrumentos no que for necessário. Em qualquer lugar você
encontrará um distribuidor ou representante HEINE perto de você.

Esperamos ter a oportunidade de satisfazer suas necessidades em instrumentos de
diagnóstico.

Oliver Heine, presidente e CEO



Marcas Registradas Muitos produtos HEINE 
estão protegidos por 
patentes internacionais 
incluindo Desenhos 
Registrados:

Garantia

Cabo BETA L
Retinoscópio BETA 200 – ParaStop 
BETA 400
EN 50 / mPack
EN 50 UNPLUGGED
GAMMA G
i-View
Cabo Laringoscópio LED
LED LoupeLight
mini NT
Bateria mini 2Z
Cabo a pilhas mini 3000
mPack UNPLUGGED 
NT 300
OMEGA 500 
SIGMA 250
Cabo descartável XP

HEINE oferece um serviço de garantia que reflete a qualidade e
confiança de nossos produtos. 

Todos os produtos cumprem a Diretiva 93/42/CEE relativa aos  
dispositivos médicos. E trazem a marca CE. 

HEINE. Simplesmente a melhor garantia do mercado. 

Garantia de 5 anos para peças e mão de obra:       
Todos os produtos HEINE tem garantia de 5 anos que cobre a 
conformidade, o processamento e a construção. Isto exclui os itens 
descartáveis e de consumo assim como as baterias recarregáveis. 

Para mais detalhes visite www.heine.com

HEINE Fibra ótica para laringoscópios:
O condutor de luz, de fibra ótica da HEINE HiLite no laringoscópio 
clássico + modular, com transmissão de luz melhorada, tem 5 anos de 
garantia o que assegura que a intensidade luminosa, mesmo após  
múltiplos ciclos de esterilização autoclave, não caia abaixo dos 
1 000 Lux (com 4 000 ciclos de esterilização autoclave, padrão a 
134 ̊C / 4 min). A garantia cobre os laringoscópios HEINE que tenham 
sido limpos, esterilizados, desinfetados e tratados em autoclave em 
conformidade com as instruções de uso.   

Série HEINE GAMMA® G:
Os esfigmomanómetros da série HEINE GAMMA G7 e HEINE  
GAMMA XXL LF apresentam um prazo de garantia alargado de 10 
anos, que cobre a conformidade, o processamento e a construção.

Qualidade HEINE

No diagnóstico das mais 
diversas especialidades  
(ORL e Oftalmoscópio direto 
por exemplo) os produtos 
HEINE estão organizados em 
três grupos, ou “séries”, no 
qual identificam claramente  
a posição de mercado de um 
produto em particular.

BETA

Série BETA, tope de linha dos 
aparelhos padrão, oferece melhor 
qualidade, desempenho e 
confiança. A linha é caracterizada 
pelo uso da mais alta qualidade 
de materiais, desempenho 
avançado e fino acabamento

mini
 
A leve e ergonômica linha  
“mini” dos instrumentos de 
bolso HEINE é caracterizada 
pelo desenho compacto em 
combinação com sua 
fabricação em policarbonato  
de alta qualidade, cabos com o 
desligar automático e excelente 
desempenho que cobre todos 
os requisitos básicos de 
diagnóstico.

K

A série “K” define os instrumentos 
padrão HEINE para os 
profissionais, muito além dos 
padrões usuais de mercado.  
A linha é caracterizada por 
acabamento de policarbonato 
indestrutível e total desempenho 
avançado para assegurar o 
mais alto nível de diagnóstico 
preciso.

AllSpec®

BETA®

DELTA®

EN 100®

FlexTip®

GAMMA®

HEINE®

HEINE alpha®

HEINE AllSpec®

HEINE BETA®

HEINE EL 10 LED® 

HEINE Logo®

HEINE OMEGA®

HEINE SIGMA®

HEINE XHL®

HEINE XHL Halogen®

i-View®

K 180®

mini 3000®

OMEGA®

ParaStop®

S-FRAME®

S-GUARD®

SANALON®

SIGMA®

UniSpec®

XHL®

Devido as regulamentações locais, alguns produtos podem não estar disponíveis na sua área.
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Otoscópios HEINE

MEDICINA GERAL E INSTRUMENTOS DE ORL
OTOSCÓPIOS

Construção da cabeça
Metal ¨ ¨ ¨  

Policarbonato ¨ ¨ ¨ ¨

Visão da janela
Vidro ¨ ¨    ¨  

Acrílico  ¨ ¨  ¨ ¨

Ampliação de 3 x ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ampliação de 4,2 x ¨

Iluminação
F.O. iluminação ¨ ¨ ¨

XHL F.O. iluminação ¨ ¨ ¨ ¨

XHL iluminação direta    ¨ ¨ ¨

Tamanho do instrumento
Profissional ¨ ¨ ¨  ¨ ¨

Compacta   ¨ ¨

Fontes de energia disponíveis 
Pilhas 2,5 V ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Bateria recarregável 2,5 V   ¨   ¨

Bateria recarregável 3,5 V ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Espéculos 
Espéculos reusáveis ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Espéculo reusável ¨ ¨

Espéculos  
descartáveis AllSpec

¨ ¨ ¨ ¨ ¨* ¨* ¨

Espéculo descartável 
UniSpec 

¨ ¨

Adaptador de espéculo ¨ ¨

Pêra de insuflação 
Conexão para insuflador ¨ ¨ ¨ ¨** ¨ ¨

Página 007 / 008 009 011 012 / 014 017 019 020

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

* com adaptador de espéculos
** conector opcional para insuflador disponível

K 180 F.O. mini 3000  
F.O.

BETA 100 K 100 mini 3000BETA 200 F.O.
NOVO: LEDHQ

BETA 400 F.O.
NOVO: LEDHQ
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TLuz de fibra óptica (F.O.) de alta 

qualidade para uma iluminação 
uniforme e sem sombras.

4,2 x de aumento com iluminação LEDHQ

Otoscópio F.O. HEINE BETA®
 400 LED

Otoscópio com caixa metálica robusta e lentes resistentes a riscos para uma  
durabilidade extraordinariamente longa e um resultado de ensaio qualitativamente 
constante. LED com uma vida útil praticamente ilimitada (até 100 000 horas), sem 
necessidade de substituição das lâmpadas.

 Uma ampliação única até 4,2 x. Representação detalhada das estruturas anatômicas 
e identificação fácil de corpos estranhos.
 Profundidade de campo extraordinariamente elevada. Permite representações
espaciais nítidas numa área de trabalho abrangente.
 Campo de visão amplo. Assegura uma vista geral suficientemente ampla e uma 
possibilidade de orientação perfeita durante os exames.
 Lentes de precisão com tratamento anti-reflexo múltiplo. Asseguram imagens de
contornos nítidos e sem distorção.
 Iluminação por fibra óptica. Proporciona uma iluminação homogénea, clara e uma
observação do ouvido e do tímpano sem sombras.
 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 3 500 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 97, especial para tons vermelhos (R9) > 93 em uma escala máxima de 100. 
 A iluminação LED é adequada com precisão ao sistema óptico e, como resultado desta 
interação, fornece uma luz muito clara (77 000 lux com espéculos) e uniforme – para 
um diagnóstico seguro.
 Regulação contínua exclusiva da luminosidade entre 100 % e 3 % (patente pendente), 
operável com apenas um dedo.
Operação com apenas uma das mãos. O design exclusivo e patenteado do sistema 
óptico de instalação fixa possibilita a sua abertura, permitindo uma instrumentalização 
simples e uma limpeza fácil da cabeça do instrumento. 
Sistema de ligação para soprador integrado. Evita a saída acidental de ar durante 
o teste pneumático do tímpano.
A total operacionalidade do BETA 400 LED é garantida com as atuais pegas 
recarregáveis BETA e a unidade de parede EN 100.

Otoscópio F.O. BETA 400 LED LED

com 4 espéculos reusáveis, sem cabo B-008.11.401 
idem, sem espéculos, sem cabo B-008.11.400 

NOVO

Otoscópio F.O. BETA 400 LED  
com ampliação 4,2 x

otoscopio convencional

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL 
OTOSCOPIOS COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA (F.O.)

EXCLUSIVO NA HEINE
NEU
· Ampliação de 4,2 x

·  LED HQ com controle  

continuo de luminosidade

· Cabeça toda em metal
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4,2 x de aumento com iluminação XHL

Otoscópio F.O. HEINE BETA®
 400

BETA 400 F.O. Otoscópios com iluminação halogénea de xénon XHL em vez de  
iluminação LED. Outros dados técnicos como otoscópio F.O. BETA 400 LED.

Lâmpada halógena de xênon XHL com iluminação clara e reprodução autêntica  
das cores. 

Otoscópio F.O. BETA 400 2.5 V  XHL 3.5 V  XHL

com 4 espéculos reusáveis, sem cabo B-001.11.401 B-002.11.401 
idem, sem espéculos, sem cabo B-001.11.400 B-002.11.400 

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.077 X-002.88.078 

Conjunto de Diagnóstico ORL F.O. HEINE BETA®
 400

Conjunto completo com: Otoscópio F.O. BETA 400 como versão XHL ou LED
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis (B-000.11.111)
5 AllSpec espéculos descartáveis de 2,5 mm e 4 mm Ø
Lâmpada sobressalente na versão XHL, Estojo rígido

Conjuntos Otoscópio F.O. BETA 400 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL LED

Cabo pilhas BETA B-143.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador B-143.27.388 B-143.28.388
Cabo recarregável BETA 4 USB B-143.27.387 B-143.28.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 B-143.23.420 B-143.24.420

Conjunto de Diagnóstico F.O. HEINE BETA®
 400

Conjunto completo com: Otoscópio F.O. BETA 400, Oftalmoscópio BETA 200  
ambos como versão XHL ou LED,  
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis (B-000.11.111)
5 de cada espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø
Lâmpada sobressalente para cada instrumento na versão XHL, Estojo rígido

Conjuntos de diagnóstico 
BETA 400 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL LED

Cabo pilhas BETA A-153.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador B-153.27.388 B-153.28.388
Cabo recarregável BETA 4 USB B-153.27.387 B-153.28.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 B-153.23.420 B-153.24.420
 

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL 
OTOSCÓPIOS COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA (F.O.)

NEU
Novo programa de cabo BETA 4 – para mais informações, veja páginas 120 – 122.

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Otoscópio F.O. HEINE BETA®
 200 LED

Precisão na nitidez, reprodução das cores e luminosidade em LEDHQ

Otoscópio com caixa metálica robusta e lentes resistentes a riscos para uma  
durabilidade extraordinariamente longa e um resultado de ensaio qualitativamente 
constante. LED com uma vida útil praticamente ilimitada (até 100 000 horas), sem 
necessidade de substituição das lâmpadas.

Ampliação até 3 x: A janela de visualização em vidro de revestimento múltiplo fornece 
imagens de contornos nítidos e sem distorção.
 Iluminação por fibra óptica. Proporciona uma iluminação homogénea, clara e uma
observação do ouvido e do tímpano sem sombras.
 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 3 500 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 97, especial para tons vermelhos (R9) > 93 em uma escala máxima de 100. 
 A iluminação LED é adequada com precisão ao sistema óptico e, como resultado desta 
interação, fornece uma luz muito clara (77 000 lux com espéculos) e uniforme – para 
um diagnóstico seguro.
 Regulação contínua exclusiva da luminosidade entre 100 % e 3 % (patente pendente), 
operável com apenas um dedo.
Janela de visualização de instalação fixa e rotativa, para instrumentalização fácil  
e limpeza da cabeça do instrumento.
Sistema de ligação para soprador integrado. Evita a saída acidental de ar durante 
o teste pneumático do tímpano.
A total operacionalidade do BETA 200 LED é garantida com as atuais pegas 
recarregáveis BETA e a unidade de parede EN 100.

Otoscópio F.O. BETA 200 LED LED

com 4 espéculos reusáveis, sem cabo B-008.11.501 
idem, sem espéculos, sem cabo B-008.11.500 

Otoscópio F.O. HEINE BETA®
 200

BETA 200 F.O. Otoscópios com iluminação halogénea de xénon XHL em vez de  
iluminação LED. Outros dados técnicos como otoscópio F.O. BETA 200 LED.

Lâmpada halógena de xênon XHL com iluminação clara e reprodução autêntica  
das cores. 
 

Otoscópio F.O. BETA 200 2.5 V  XHL 3.5 V  XHL

com 4 espéculos reusáveis, sem cabo B-001.11.501 B-002.11.501 
idem, sem espéculos, sem cabo B-001.11.500 B-002.11.500 

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.077 X-002.88.078 

Precisão na nitidez, reprodução das cores e luminosidade em XHL

NOVO

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL 
OTOSCOPIOS COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA (F.O.)

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

EXCLUSIVO NA HEINE
NEU
· Ampliação de 3 x

·  LED HQ com controle  

continuo de luminosidade

· Cabeça toda em metal
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Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200, 
Otoscópio F.O. BETA 200 ambos como versão XHL ou LED
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis (B-000.11.111)
5 de cada espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø
Lâmpada sobressalente para cada instrumento na versão XHL
Estojo rígido

Conjuntos de diagnóstico
BETA 200 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL LED

Cabo pilhas BETA A-132.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador A-132.27.388 A-132.28.388
Cabo recarregável BETA 4 USB A-132.27.387 A-132.28.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 A-132.23.420 A-132.24.420
 

Conjunto completo com: Otoscópio F.O. BETA 200  
como versão XHL ou LED
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis (B-000.11.111)
5 de cada espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø
Lâmpada sobressalente na versão XHL
Estojo rígido

Conjuntos Otoscópio F.O. BETA 400 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL LED

Cabo pilhas BETA B-141.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador B-141.27.388 B-141.28.388
Cabo recarregável BETA 4 USB B-141.27.387 B-141.28.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 B-141.23.420 B-141.24.420

 NOVO! Agora também  

disponível com iluminação LEDHQNEU

 NOVO! Agora também  

disponível com iluminação LEDHQNEU

Conjunto de Diagnóstico ORL F.O. HEINE BETA®
 200

Conjunto de Diagnóstico F.O. HEINE BETA®
 200

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL 
OTOSCÓPIOS COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA (F.O.)

NEU
Novo programa de cabo BETA 4 – para mais informações, veja páginas 120 – 122.

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
OTOSCÓPIOS COM ILUMINAÇÃO FIBRA ÓTICA (F.O.)

Otoscópio F.O. HEINE K 180® 
O padrão para todos os otoscópios de Fibra Ótica.

Otoscópio de Fibra Ótica (F.O.) iluminação de luz construída, policarbonato de alto
impacto.

 Iluminação por fibra óptica. Proporciona uma iluminação homogénea, clara e uma
observação do ouvido e do tímpano sem sombras.
Construído em policarbonato. Resistente a choque.
Tecnologia Xenon Halógena XHL. Luz branca e extremamente brilhante.
Janela de visualização em acrílico com ampliação 3 x. Imagens altamente focadas 
e livres de distorção.
Janela giratória fixa no aparelho. Usada para instrumentação, não pode ser perdida.
Conexão de insuflador. Confiável para teste pneumático do tímpano.

Otoscópio K 180 F.O. 2.5 V  XHL 3.5 V  XHL

com 4 espéculos reusáveis, sem cabo B-001.11.551 B-002.11.551 
idem, sem espéculos, sem cabo B-001.11.550 B-002.11.550 

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.077 X-002.88.078 
 

 Iluminação de Fibra Ótica (F.O.)

 Construção em policarbonato

Conjunto de Diagnóstico F.O. HEINE K 180®

Conjunto completo com: Otoscópio F.O. K 180 
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis (B-000.11.111)
Bolsa Macia

Conjuntos Otoscópio F.O. K 180 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

Cabo pilhas BETA B-181.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador B-181.27.388
Cabo recarregável BETA 4 USB B-181.27.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 B-181.23.420

Conjunto completo com: Oftalmoscópio K 180, Otoscópio F.O. K 180  
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis (B-000.11.111)
Estojo rígido

Conjuntos de Diagnóstico combinado K 180 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

Cabo pilhas BETA A-279.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador A-279.27.388
Cabo recarregável BETA 4 USB A-279.27.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 A-279.23.420

NEU
Novo programa de cabo BETA 4 – para mais informações, veja páginas 120 – 122.

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Otoscópio F.O. HEINE mini 3000® LED

Instrumentos de bolso mini 3000 HEINE – uma linha completa de instrumentos de 
diagnósticos de qualidade para o seu bolso. Disponíveis nas cores preta e azul. Por 
favor especificar sua cor preferida no pedido, caso contrário, os instrumentos serão 
entregues na cor preta.

Para elevar a um instrumento recarregável, com carregador mini NT, consulte a página 125.

com iluminação LED de Qualidade HEINE – LEDHQ

Moderno Otoscóio com luz LED que dispensa manutenção. O dobro de claridade
que os otoscópios convencionais xenon halógena. 

Livre de manutenção, não requer troca de LED ou lâmpada.
Controle térmico do LED, garante potente iluminação constante durante toda  
sua vida útil.
 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 4 000 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 95, especial para tons vermelhos (R9) > 90 em uma escala máxima de 100. 
Dobro de claridade que os instrumentos Xenon Halógeno.
Indicador de Desempenho: Máxima intensidade de luz ao ligar o instrumento.  
Na continuidade do uso o desempenho da luz é regulado de acordo com o nível de 
carga da bateria.
O escurecimento da luz sinaliza a necessidade de troca das pilhas. 
Menor geração de calor permite mais confortavel exame para o paciente e usuário.
Tempo de operação de até 10 horas. As pilhas são menos trocadas, duração mais 
longa das baterias recarregáveis. 

Para mais características técnicas, ver Otoscópio F.O. mini 3000 com iluminação 
XHL na página 014.

Otoscópio F.O. mini 3000 LED 2,5 V  LED

Otoscópio F.O. mini 3000 LED com cabo a pilhas e 1 jogo de  
4 espéculos reusáveis e 5 AllSpec espéculos descartáveis de  
2,5 mm e 4 mm Ø D-008.70.120
Otoscópio F.O. mini 3000 LED com cabo a pilhas e 5 AllSpec  
espéculos descartáveis de 2,5 mm e 4 mm Ø D-008.70.110
Otoscópio F.O. mini 3000 LED com cabo recarregável e  
AllSpec espéculos descartáveis de 2,5 mm e 4 mm Ø
(encomendar o carregador mini NT em separado) D-008.70.301
Cabeça de Otoscópio F.O. mini 3000 LED sem cabo e sem acessórios D-008.70.106

Adaptador para insulflação no Otoscópios F.O. mini 3000 D-000.80.101

 Livre de manutenção

 Brilhante iluminação LED

 Até 10 horas de funcionamento 
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Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
CONJUNTOS DE DIAGNÓSTICO E ACESSÓRIOS

Conjunto de diagnóstico F.O. HEINE mini 3000® LED

Conjunto completo com: Otoscópio F.O. mini 3000 LED
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis (B-000.11.111)
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø
Estojo rígido

Conjunto de diagnóstico F.O. mini 3000 LED 2,5 V  LED

com cabo mini 3000 a pilhas D-885.20.021

Conjunto completo com: Oftalmoscópio mini 3000 LED, Otoscópio F.O. mini 3000 LED
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis (B-000.11.111).
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø
Estojo rígido

Conjunto de diagnóstico F.O. mini 3000 LED 2,5 V  LED

com 2 cabos mini 3000 a pilhas D-886.11.021

Conjunto completo com: Oftalmoscópio mini 3000 LED, Otoscópio F.O. mini 3000 LED
Carregador mini NT 
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø

Conjunto de diagnóstico F.O. mini 3000 LED 2,5 V  LED

com 2 cabos recarregáveis mini 3000 D-860.11.022*

*  com este n° de artigo apenas está disponível na cor preta
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Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
OTOSCÓPIOS COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA (F.O.)

Otoscópio F.O. HEINE mini 3000®

Instrumento de bolso com iluminação XHL

Instrumentos de bolso mini 3000 HEINE – uma linha completa de instrumentos de 
diagnósticos de qualidade para o seu bolso. Disponíveis nas cores preta e azul. Por 
favor especificar sua cor preferida no pedido, caso contrário, os instrumentos serão 
entregues na cor preta.

*Para elevar a um instrumento recarregável, com carregador mini NT, consulte a página 125.

Otoscópio de bolso moderno com lâmpada Xenon Halógena com luz brilhante  
e precisa reprodução de cor. Design exclusivo, compacto e brilhante. Pode ser  
somente usado com o sistema de cabos mini 3000. Disponível em azul ou preto.

20.000 ciclos garantidos do interruptor.
Iluminação distal Fibra Ótica (F.O.): iluminação clara e sem reflexos do tímpano e 
canal auditivo.  
Janela de visão com 3 x de aumento e otimizada superfície para imagens nítidas  
e reflexo mínimo. Janela de visualização integrada, com giro lateral.
Teste pneumático da mobilidade da membrana timpânica mediante conexão de 
adaptador e pêra de insuflação opcionais.
Clip acoplado com interruptor liga / desliga. Desliga automáticamente ao ser  
colocado no bolso do jaleco.
Funciona com pilhas (tamanho AA), ou opcionalmente com bateria recarregável 
e carregador mini NT*.
Cabo e cabeça em duas peças. Fácil manutenção, flexível. 
Projeto premiado. Máxima qualidade em mínimas dimensões.
 

Otoscópio F.O. mini 3000 2,5 V  XHL

Otoscópio F.O. mini 3000 com cabo a pilhas e 1 jogo de 4 espéculos 
reusáveis e 5 AllSpec espéculos descartáveis de 2,5 mm e 4 mm Ø D-001.70.120
Otoscópio F.O. mini 3000 com cabo a pilhas e 5 AllSpec espéculos 
descartáveis de 2,5 mm e 4 mm Ø D-001.70.110
Otoscópio F.O. mini 3000 com cabo recarregável e AllSpec espéculos 
descartáveis de 2,5 mm e 4 mm Ø
(encomendar o carregador mini NT em separado) D-001.70.301
Cabeça de otoscópio F.O. mini 3000 sem cabo e sem acessórios D-001.70.106

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.105 

Adaptador para insulflação no Otoscópio F.O. mini 3000 D-000.80.101

 Moderno otoscópio de bolso

 Iluminação de Fibra Ótica (F.O.)

  Conexão para prova pneumática
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INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
CONJUNTOS DE DIAGNÓSTICO

Conjunto de diagnóstico F.O. HEINE mini 3000®

Conjunto completo com: Otoscópio F.O. mini 3000
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis (B-000.11.111)
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø
Estojo rígido

Conjunto de diagnóstico F.O. mini 3000 2,5 V  XHL

com cabo mini 3000 a pilhas D-851.10.021

Conjunto completo com: Oftalmoscópio mini 3000, Otoscópio F.O. mini 3000 
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis (B-000.11.111).
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø 
Estojo rígido

Conjunto de diagnóstico F.O. mini 3000 2,5 V  XHL

com 2 cabos mini 3000 a pilhas D-873.11.021

Conjunto completo com: Oftalmoscópio mini 3000, Otoscópio F.O. mini 3000 
Carregador mini NT 
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø 

Conjunto de diagnóstico F.O. mini 3000 2,5 V  XHL

com 2 cabos recarregáveis mini 3000 D-859.11.022*

*  com este n° de artigo apenas está disponível na cor preta

Espéculos Descartáveis HEINE AllSpec® 

 Para um posicionamento especialmente seguro, a melhor transmissão da luz e  
higiene, empfehlen recomendamos a utilização dos espéculos para otoscópios HEINE.
Qualidade assegurada. Sem bordas afiadas.

Espéculo descartável AllSpec (cinza)
para otoscópios BETA 400, BETA 200, K 180, mini 3000, mini 3000 F.O.

Caixa com 1.000 unidades 2,5 mm Ø (infantil) [ 03 ] B-000.11.128
Caixa com 1.000 unidades 4 mm Ø (adulto) [ 03 ] B-000.11.127
Caixa com 10 porta espéculos de 250 unidades, 2,5 mm Ø (infantil) [ 01 ] B-000.11.151
Caixa com 10 porta espéculos de 250 unidades, 4 mm Ø (adulto) [ 01 ] B-000.11.150
Porta espéculos AllSpec [ 02 ] B-000.11.148
 

Dispensador de espéculos AllSpec inclui espéculos 2,5 mm e 4 mm Ø [ 02 ].
A medida adequada, visível e fácil de usar. Para cada paciente, um espéculo  
novo e limpo.  
 

: Para uma única utilização.
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Ø 2,4 mm Ø 3 mm Ø 4 mm Ø 5 mm

 Ø 3 mm Ø 5 mm

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
ACESSÓRIOS PARA OTOSCÓPIOS (FIBRA ÓTICA E mini 3000)

Espéculos reusáveis

 Para um posicionamento especialmente seguro, a melhor transmissão da luz e  
higiene, empfehlen recomendamos a utilização dos espéculos para otoscópios HEINE.
Feitos de alta densidade SANALON S plástico com superfícies lisas e 
acabamento externo macio. Fácil de limpar. Todos os germicidas comuns podem  
ser usados. Autoclavável até 134 °C.
Forma ergonômica. Introdução atraumaticas.

Espéculos reusáveis (preto) 1 peça 50 peças
Para otoscópio BETA 400, BETA 200, K 180, 
mini 3000, mini 3000 F.O.

Espéculo reusável 2,4 mm Ø B-000.11.107 B-000.11.207
Espéculo reusável 3,0 mm Ø B-000.11.108 B-000.11.208
Espéculo reusável 4,0 mm Ø B-000.11.109 B-000.11.209
Espéculo reusável 5,0 mm Ø B-000.11.110 B-000.11.210

1 jogo = 4 espéculos reusáveis SANALON S 2,4 / 3 / 4 / 5 mm Ø B-000.11.111

Espéculos macios descartáveis

Para encaixe no espéculo. Proteção do canal auditivo.

Espéculos macios descartáveis (preto)

Espéculo macio descartável 3 mm Ø 40 unidades / 1 caixa B-000.11.141
Espéculo macio descartável 5 mm Ø 40 unidades / 1 caixa B-000.11.142
 

: Para uma única utilização.

Pêra de insuflação

Para teste pneumático.

Pêra de insuflação para Otoscópios BETA 400, BETA 200 e K 180 B-000.11.240
Pêra de insuflação para Otoscópios mini 3000 F.O. com conector D-000.80.102
Peça de conexão para Otoscópio F.O. mini 3000 D-000.80.101
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Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
OTOSCÓPIOS COM ILUMINAÇÃO DIRETA

Iluminação direta com Lâmpada
Xenon Halógena XHL

Otoscópio de diagnóstico HEINE BETA® 100
com cabeça inteiramente metálica

Um otoscópio de diagnóstico novo com iluminação Xenon Halógena direta com 
cabeça inteiramente metálica. Para uso com espéculos reuzáveis e espéculos 
descartáveis UniSpec. Com adaptador (B-000.11.306) também é possível o uso com 
espéculos descartáveis AllSpec.

Cabeça inteiramente metálica. Robusta e durável.
Superfície interna da cabeça em preto fosco. Elimina os reflexos.
Tecnologia Xenon Halógena XHL. Extremamente brilhante, luz branca.
Janela de visão de grande diâmetro de vidro óptico antirriscos com aumento 
de 3 x. Imagem bastante nítida sem distorção.
Janela de visualização integrada, com giro lateral. Fácil para instrumentar, 
não pode ser perdida.
Conexão de insuflador. Para teste pneumático do tímpano.

Otoscópio de diagnóstico BETA 100 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

com 6 espéculos reusáveis sem cabo B-001.11.527 B-002.11.527 
sem espéculos sem cabo B-001.11.525 B-002.11.525

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.037 X-002.88.049 

Diafragma sobressalente para lâmpada. Reduz reflexos [ 01 ] B-000.11.212

 Acabamento todo de metal

 Janela de visualização integrada

 Fácil manuseio
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Conjunto de diagnóstico HEINE BETA®

Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200, 
Otoscópio de diagnóstico BETA 100 
1 jogo com 6 espéculos reusáveis (B-000.11.221)
10 espéculos descartáveis UniSpec, 4 mm Ø (B-000.11.237)
uma lâmpada sobressalente para cada instrumento
estojo rígido
 

Conjuntos de diagnóstico BETA 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL 3,5 V XHL/LED*

Cabo pilhas BETA A-234.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador A-234.27.388 A-234.25.388
Cabo recarregável BETA 4 USB A-234.27.387 A-234.25.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 A-234.23.420 A-234.25.420
 

* Otoscópio BETA 100 com iluminação XHL e Oftalmoscópio BETA 200 LED com iluminação LED.

Conjunto de diagnóstico HEINE BETA® 100

Conjunto completo com: Otoscópio de diagnóstico BETA 100
1 jogo com 6 espéculos reusáveis (B-000.11.221)
10 espéculos descartáveis UniSpec, 4 mm Ø (B-000.11.237)
lâmpada sobressalente
estojo rígido

Conjuntos de diagnóstico BETA 100 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

Cabo pilhas BETA B-236.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador B-236.27.388
Cabo recarregável BETA 4 USB B-236.27.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 B-236.23.420

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
Novo programa de cabo BETA 4 – para mais informações, veja páginas 120 – 122.
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INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
OTOSCÓPIOS COM ILUMINAÇÃO DIRETA

Otoscópio de diagnóstico HEINE® K 100
com carcaça em policarbonato de alto impacto

Um econômico modelo de diagnostico otoscópio com iluminação direta Xenon
Halógena. A cabeça em policarbonato de alto-impacto.

Para uso com espéculos reutilizáveis e espéculos descartáveis UniSpec. Com adaptador 
(B-000.11.306) também é possível o uso com espéculos descartáveis AllSpec.

Construído em policarbonato. Resistente a choque.
Cabeça do instrumento internamente na cor preta. Elimina reflexos.
Tecnologia Xenon Halógena XHL. Luz branca e extremamente brilhante.
Ampla janela de visualização em acrílico com ampliação 3 x 
Imagens altamente focadas e livres de distorção.
Janela giratória fixa no aparelho. Usada para instrumentação, não pode ser perdida.
Conexão de insuflador. Confiável para teste pneumático do tímpano.

Otoscópio de diagnóstico K 100 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

com 3 espéculos reusáveis 3,5 / 4,5 / 5,5 mm Ø, 
sem cabo B-001.11.576 B-002.11.576 
sem espéculo, sem cabo B-001.11.575 B-002.11.575

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.037 X-002.88.049 

Diafragma sobressalente para lâmpada. Reduz reflexos [ 01 ] B-000.11.212

 Cabeça em policarbonato

 Fácil instrumentação

Conjunto de diagnóstico ORL HEINE® K 100

Conjunto completo com: Otoscópio de diagnóstico K 100
1 jogo com 6 espéculos reusáveis (B-000.11.221)
lâmpada sobressalente
bolsa macia

Conjuntos Otoscópio K 100 2,5 V  XHL

Cabo pilhas BETA B-237.10.118

Conjunto completo com: Otoscópio de diagnóstico K 100
3 espéculos reusáveis (B-000.11.222)
em bolsa macia

Conjuntos Otoscópio K 100 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

Cabo pilhas BETA B-245.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador B-245.27.388
Cabo recarregável BETA 4 USB B-245.27.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 B-245.23.420

NEU
Novo programa de cabo BETA 4 – para mais informações, veja páginas 120 – 122.

NEU

NEU

NEU
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Otoscópio HEINE mini 3000®

Instrumento de bolso com iluminação direta

Otoscópio de bolso moderno em um desenho único e compacto. Pode ser somente
usado com o sistema de cabos mini 3000. Disponível em preto ou azul. 

Cabeça do instrumento internamente na cor preta. Elimina reflexos.
Tecnologia avançada da Lâmpada Xenon XHL com 100 % mais luz comparado 
com lâmpadas comuns. Muito brilhante, luz banca concentrada para uma iluminação 
perfeita.
2-peças, cabo e cabeça. Fácil de manter, flexível. Compatível com outras cabeças 
de instrumento mini 3000
Janela de visão com 3 x de aumento e superfície do material otimizada para
imagens claras e com mínimo de reflexos.
Janela de visão integrada, giro para os lados. Útil para instrumentação,
não pode ser perdida.
Cabo de alta qualidade: Parte superior cromada e com plástico refinado.  
A prova de choques, resistente, sem deslize.
Grampo de fixação com botão de liga / desliga integrado. Seguro. Desliga
automaticamente quando colocado no bolso. 20.000 liga / desliga garantidos.
Pilhas substituíveis. Tamanho AA, ou baterias recarregáveis opcionais com  
carregador mini NT*.

Otoscópio mini 3000 2,5 V  XHL

Otoscópio mini 3000 com cabo a pilhas mini 3000 e 1 jogo = 4 espéculos 
reusáveis e 5 espéculos descartáveis de cada 2,5 e de 4 mm Ø D-001.70.220 
Otoscópio mini 3000 com cabo mini 3000 a pilhas com 5 espéculos
AllSpec descartáveis de 2,5 e 4 mm Ø, com baterias D-001.70.210
Otoscópio mini 3000 com lâmpada, sem cabo ou acessórios D-001.70.206

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.110

 Moderno otoscópio de bolso

 Desliga automaticamente

 Cabo recarregável opcional

Conjunto de diagnóstico HEINE mini 3000®

Conjunto completo com: Otoscópio mini 3000
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø
Estojo rígido

Conjunto de diagnóstico mini 3000 2,5 V  XHL

com cabo mini 3000 a pilhas D-851.20.021

 

Conjunto completo com: Oftalmoscópio mini 3000, Otoscópio mini 3000 
1 jogo (4 peças) de espéculos reusáveis
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø
Estojo rígido

Conjunto de diagnóstico mini 3000 2,5 V  XHL

com 2 cabos mini 3000 a pilhas D-873.21.021

*  Para elevar a um instrumento recarregável, com carregador mini NT, por favor consulte 
a página 125.
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INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
ACESSÓRIOS PARA OTOSCÓPIOS (DIAGNÓSTICOS)

Espéculos descartáveis HEINE UniSpec® para ouvidos

Para uso único. Higiênicos e seguros.
Desenho original e fabricação HEINE. Firme encaixe na cabeça do otoscópio.
Qualidade controlada. Sem pontas agudas.
Para cada paciente um espéculo novo e limpo. Do tamanho certo, visível  
e de fácil acesso.

Espéculos descartáveis UniSpec para ouvido (cinza)
para BETA 100 e K 100

Caixa com 1000 unidades, 2,5 mm Ø (infantil) B-000.11.242
Caixa com 1000 unidades, 4 mm Ø (adulto) B-000.11.241
Porta espéculo UniSpec B-000.11.146
 

: Uso único.

Espéculos reusáveis 

Montado em SANALON S, superfícies lisas. Fácil limpeza, pode ser  
desinfectado com soluções convencionais. Autoclavável a 134 °C.
Desenho ergonômico. Permite uma introdução atraumática e indolor.
Trava de segurança metálica com encaixe baioneta. Durável e positivo  
encaixe no otoscópio.

Espéculo reusável (preto)
para BETA 100 e K 100

1 jogo = 5 espéculos para ouvido e 1 espéculo nasal B-000.11.221
3 espéculos 3,5 / 4,5 / 5,5 mm Ø B-000.11.222 
Espéculo auricular 2,2 mm Ø B-000.11.215
Espéculo auricular 2,8 mm Ø B-000.11.216
Espéculo auricular 3,5 mm Ø B-000.11.217
Espéculo auricular 4,5 mm Ø B-000.11.218
Espéculo auricular 5,5 mm Ø B-000.11.219
Espéculo nasal 10 mm Ø B-000.11.220

 2,2 mm Ø  2,8 mm Ø 3,5 mm Ø

4,5 mm Ø  5,5 mm Ø 10 mm Ø

Ø 2,5 mm Ø 4 mm

Adaptador de espéculos

Todo em metal. Adaptador para espéculos descartáveis AllSpec (página 15)  
para uso com otoscópios diagnósticos (BETA 100, K 100).

Adaptador de espéculos B-000.11.306 

Pêra de insuflação

Para teste pneumático.

Pêra de insuflação para Otoscópios K 100 e BETA 100 B-000.11.240 
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INSTURMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
INSTRUMENTOS ESPECIALIDADE ORL

Porta Abaixador de Língua
para abaixadores de madeira

Tecnologia Xenon Halógena XHL. Iluminação concentrada  
na cavidade bucal e faringe.
Guia de luz para a lâmpada. Evita ofuscação.
 

Porta Abaixador de Língua 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

para abaixadores de língua de madeira, sem cabo B-001.12.302 B-002.12.302

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.037 X-002.88.049

Guia de luz de reposição para lâmpada [ 01 ] B-000.12.308
  

Porta Abaixador de Língua
com ejetor para abaixadores descartáveis HEINE

Tecnologia Xenon Halógena XHL. Iluminação concentrada na cavidade bucal e faringe.
Guia de luz para a lâmpada. Evita ofuscação.
Ejetor de abaixadores. Não necessita contato com as espátulas.
Somente para abaixadores de língua descartáveis HEINE. Forte e higiênico.

Abaixador de Língua 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

com ejetor de espátulas, sem cabo B-001.12.305 B-002.12.305

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.037 X-002.88.049

Caixa com 100 abaixadores de língua descartáveis B-000.12.304

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

Porta Abaixador de Língua HEINE mini 3000®

com ejetor para abaixadores descartáveis HEINE

Pode ser usado somente com o sistema de cabos mini 3000.

Tecnologia Xenon Halógena XHL. Iluminação concentrada na cavidade bucal e faringe.
Ejetor de abaixadores. Não necessita contato com as espátulas.
Apenas para abaixadores de língua descartáveis HEINE. Forte e higiênico.

Abaixador de Língua mini 3000 2,5 V  XHL

Porta abaixador de língua com lâmpada, sem cabo [ 01 ] D-001.74.100
completo com cabo* mini 3000 a pilhas e
5 abaixadores descartáveis, com pilhas [ 02 ] D-001.74.118

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.037

Caixa com 100 abaixadores descartáveis B-000.12.304

* Disponíveis nas cores preta e azul. Por favor especificar sua cor preferida no pedido, caso contrário, os instrumentos 
serão entregues na cor preta.
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INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
LANTERNAS DIAGNÓSTICO DE BOLSO

Iluminador multi-uso e de longa duração

Resistente, lanterna de diagnóstico de bolso de longa duração, desenho  
moderno com cabeça cromada. Luz clara e concentrada através de uma singular  
lâmpada de lente de halogéneo e xénon XHL.

A lâmpada da lanterna Clip mini-c se encaixa somente com os cabos mini-c. 
O cabo mini-c não é compatível com os instrumentos mini 3000.  
Cabo disponível na cor preta ou azul.

Laterna Clip com iluminação para otoplastia. A iluminação auricular é utilizada
para assegurar que o aparelho de surdez está colocado corretamente.
Compacto, oval, luz atrativa. Encaixa-se ergonomicamente na mão.
Cabo de alta qualidade: Parte superior cromada e com plástico refinado.  
A prova de choques, resistente, sem deslize.
Grampo de fixação com botão de liga / desliga integrado. Seguro. Desliga 
automaticamente quando colocado no bolso. 20.000 ciclos liga / desliga garantidos
Pilhas substituíveis. Tamanho AAA.
Desenho registrado.

Lanterna Clip mini-c 2,5 V  XHL

com 2 pilhas AAA em embalagem blister [ 01 ] D-001.73.109
com iluminador auricular e 2 pilhas AAA em embalagem blister [ 02 ] D-001.73.103

Iluminador auricular para Lanterna Clip mini-c com 6 peças em 
embalagem blister [ 03 ] D-000.73.105

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.108

Lanterna Clip HEINE® mini-c

Instrumentos de bolso HEINE mini 3000 – um programa completo de instrumentos
de diagnóstico para bolso. Disponíveis nas cores preto ou azul. As lanternas clip e
mini-c clip HEINE mini 3000 só estão disponíveis com cabeça cromada. Favor indicar
as cores que desejar no pedido, caso contrário será entregue na cor preta.
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Iluminador multi-uso e de longa duração

 Lanterna de bolso de longa vida

 Desliga automaticamente

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
LANTERNAS DIAGNÓSTICO DE BOLSO

 Cabo recarregável opcional

Resistente, lanterna diagnóstico de bolso de longa duração em um desenho 
compacto e moderno com cabeça cromada. Luz clara e concentrada através de  
uma singular lâmpada de lente de halogéneo e xénon XHL. 

Pode ser somente usado com o sistema de cabos mini 3000.  
Cabo disponível na cor preta ou azul.

Compacto, oval, luz atrativa. Encaixa-se ergonomicamente na mão.
2-peças, cabo e cabeça. Fácil manutenção, flexível. Compatível com outras cabeças 
de instrumentos mini 3000.
Tecnologia avançada da Lâmpada Xenon XHL com 100 % mais luz. Luz focada  
e brilhante.
Cabo de alta qualidade: Parte superior cromada e com plástico refinado.  
A prova de choques, resistente, sem deslizes.
Grampo de fixação com botão de liga / desliga integrado. Seguro, desliga 
auto maticamente quando colocado no bolso. 20.000 ciclos de liga / desliga garantidos.
Pilhas substituíveis. Tamanho AA, ou bateria recarregável opcional com carregador 
mini NT*. 
Iluminador auricular para otoplastia [ 02 ]. O iluminador auricular é utilizado para 
garantir que os aparelhos auditivos se encaixem corretamente.

Lanterna Clip mini 3000 2,5 V  XHL

Lanterna Clip mini 3000 completa com cabo mini 3000 
para pilhas [ 01 ] D-001.73.131

Cabeça Lanterna Clip mini 3000 sem cabo D-001.73.130
Iluminador auricular para Lanterna Clip mini 3000 com 6 peças em 
embalagem blister [ 02 ] D-000.73.105

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.107

*  Para elevar a um instrumento recarregável, com carregador mini NT, por favor consulte 
a página 125.

Lanterna Clip HEINE mini 3000®

Instrumentos de bolso HEINE mini 3000 – um programa completo de instrumentos
de diagnóstico para bolso. Disponíveis nas cores preto ou azul. As lanternas clip e
mini-c clip HEINE mini 3000 só estão disponíveis com cabeça cromada. Favor indicar
as cores que desejar no pedido, caso contrário será entregue na cor preta.
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Iluminador de múltiplo uso com abaixador de língua acoplado

Instrumentos de bolso HEINE mini 3000 – um programa completo de instrumentos
de diagnóstico para bolso. Disponíveis nas cores preta e azul. Por favor especificar 
sua cor preferida no pedido, caso contrário, os instrumentos serão entregues na cor 
preta.

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
LANTERNAS DIAGNÓSTICO DE BOLSO

*  Para elevar a um instrumento recarregável, com carregador mini NT, por favor consulte 
a página 125.

Resistente, lanterna de diagnóstico de bolso de longa duração em um modelo  
compacto e moderno – nas cores preta ou azul. Luz clara e concentrada através de 
uma singular lâmpada de lente de halogéneo e xénon XHL.  

Pode ser usado somente com cabos mini 3000.
Cabo disponível na cor preta ou azul.

Múltiplas aplicações: Pode ser usado como iluminador geral e porta espátulas
abaixadoras de língua de madeira de descartáveis HEINE.
2-peças, cabo e cabeça. Fácil manutenção, flexível. Compatível com outras cabeças 
de instrumentos mini 3000.
Tecnologia avançada da Lâmpada Xenon Halógena XHL com 100 % mais luz
comparada as convencionais. Brilhante, luz focada.
Cabo de alta qualidade: Parte superior cromada e com plástico refinado.  
A prova de choques, resistente, sem deslize.
Grampo de fixação com botão de liga / desliga integrado. Seguro. Desliga 
automaticamente quando colocado no bolso. 20.000 ciclos liga / desliga garantidos.
Pilhas substituíveis. Tamanho AA, ou bateria recarregável opcional com carregador 
mini NT*. 

Lanterna Combinada mini 3000 2,5 V  XHL

Lanterna Combinada mini 3000 com cabo mini 3000 a pilhas
e 5 espátulas descartáveis D-001.76.120
sem cabo D-001.76.101

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.107

Caixa com 100 espátulas descartáveis [ 01 ] B-000.12.304

Lanterna Combinada HEINE mini 3000®

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.
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INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS ORL VETERINÁRIO

Otoscópio VET F.O. 
BETA 200

Otoscópio VET 
BETA 100

Cabeça de Iluminação 
Fenestrada

Otoscópio Cirúrgico

Material de fabricação
Metal ¨ ¨ ¨ ¨

Lentes giratórias – Ampliação
Vidro Óptico / Ampliação 1,6 x ¨    

Vidro Óptico / Ampliação 2,5 x  ¨ ¨ ¨ 

Iluminação 
XHL F.O. iluminação ¨ ¨

XHL iluminação direta  ¨  ¨

Tipo de instrumento
Profissional ¨ ¨ ¨ 

Fontes de alimentação disponíveis
Bateria 2,5 V ¨ ¨ ¨ ¨

Bateria recarregável 3,5 V ¨ ¨ ¨ ¨

Espéculos
Espéculos metálico longo e fechado ¨

Espéculos metálico fenestrado ¨

Espéculo Expansível ¨

Espéculos fechado e curto ¨ ¨

Espéculos reusável ¨

Espéculos UniSpec VET descartável  ̈ * ¨

Espéculos VET reusável ¨   ̈ **

Espéculos AllSpec descartável   ̈ ***   ̈ ***

Conexão para insuflador ¨ ¨

Página 027 028 029 030

Instrumentos de Diagnóstico ORL Veterinário HEINE 

* com adaptador para espéculos UniSpec

** com adaptador para espéculos VET

*** com adaptador para espéculos AllSpec
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Cabeça de Iluminação Fenestrada
 

Sólida construção de metal. Duração praticamente ilimitada.
Cabeça fenestrada. Facilita a inserção dos instrumentos.
Iluminação por fibra ótica. Brilhante. Iluminação homogênea.
Lente giratória anti-risco, de vidro ótico com 1,6 x de aumento.  
 Imagem de alta resolução.
Construção simples e aberta. Fácil de limpar, desinfecção com soluções  
convencionais comuns. 
Duplo encaixe tipo baioneta para os espéculos. Montagem segura dos espéculos.

Cabeça de Iluminação Fenestrada 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

com lente giratória G-001.21.301 G-002.21.301

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.077 X-002.88.078

Lente giratória G-000.21.209

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS ORL VETERINÁRIO

Conjuntos de Diagnóstico Veterinário HEINE 

Conjunto completo com: Cabeça de Iluminação Fenestrada
1 conjunto de espéculos longos e fechados 
(57 mm x 4 mm Ø, 65 mm x 6 mm Ø, 90 mm x 7 mm Ø)
1 Lâmpada sobressalente, em estojo rígido

Conjuntos de Diagnóstico Veterinário 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

Cabo pilhas BETA G-112.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador G-112.27.388
Cabo recarregável BETA 4 USB G-112.27.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 G-112.23.420

Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200 como versão XHL ou LED,  
Cabeça de Iluminação Fenestrada
1 conjunto de espéculos longos e fechados 
(57 mm x 4 mm Ø, 65 mm x 6 mm Ø, 90 mm x 7 mm Ø)
1 Lâmpada sobressalente para cada instrumento na versão XHL, 
em estojo rígido 

Conjuntos de Diagnóstico 
Veterinário 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL 3,5 V XHL/LED*

Cabo pilhas BETA G-148.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador G-148.27.388 G-148.28.388
Cabo recarregável BETA 4 USB G-148.27.387 G-148.28.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 G-148.23.420 G-148.24.420

* Cabeça de Iluminação Fenestrada com iluminação XHL e Oftalmoscópio BETA 200 LED com iluminação LED.

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
Novo programa de cabo BETA 4 – para mais informações, veja páginas 120 – 122.



[ 028 ] 01 INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS ORL VETERINÁRIO

Otoscópio Cirúrgico HEINE
Grande flexibilidade e mais opções para instrumentação

Um otoscópio universal para instrumentação com ampliação. Ambas as lentes e
espéculo podem ser girados. Para uso de espéculos reusáveis e espéculos  
descartáveis UniSpec. Com adaptador (B-000.11.306) é também possível o uso  
de espéculos descartáveis AllSpec.

Construção aberta. Ideal para instrumentação.
Tecnologia Xenon Halógena XHL. Luz branca e extremamente brilhante.
Lente e espéculo giratórios. Limpo campo de acesso e exame com iluminação  
e ampliação.
Lente de 2,5 x em moldura protetora. Previne riscos.
As posições relativas da lâmpada e espéculo podem ser fixadas. Facilita a 
instrumentação e facilmente retorna a posição normal.

Otoscópio Cirúrgico 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

1 jogo = 6 espéculos reusáveis, sem cabo B-001.11.494 B-002.11.494 
sem espéculo, sem cabo B-001.11.492 B-002.11.492 

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.037 X-002.88.049 
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INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS ORL VETERINÁRIO

Otoscópio VET Fibra Otica (F.O.) HEINE BETA®
 200

Otoscópio Veterinário com Iluminação Fibra Ótica

Sólido, acabamento em metal. A qualidade dos instrumentos do consultório 
veterinário com iluminação F.O. Ampla janela de visualização. Conexão para insuflação.
Fechamento totalmente hermético da lente giratória.

Iluminação distal por fibra ótica. Iluminação homogênea e livre de sombras no
conduto auditivo e tímpano.
Janela de visão ampla em vidro ótico anti-risco com aumento de 2,5 x. 
 Visibilidade sem obstáculos. Imagem livre de distorções.
Janela de visão incorporada e com giro lateral. Útil para instrumentação,  
não pode ser perdida.
Porta de insuflação. Para teste pneumático.
Resistente corpo de metal, em elegante cromado fosco. Inquebrável. Longa vida útil.
Tecnologia Xenon Halógena XHL. Extremamente brilhante, luz branca.
Para uso com os espéculos reusáveis SANALON S VET. (G-000.21.213).
Superfície interna da cabeça em preto fosco. Elimina os reflexos.

Otoscópio VET BETA 200 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

sem espéculo, sem cabo G-001.21.250 G-002.21.250

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.077 X-002.88.078

Iluminação
Fibra Ótica (F.O.)

Conjunto de Diagnóstico Veterinário HEINE 

Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200, Otoscópio BETA 200 VET
3 espéculos reusáveis SANALON S VET
1 Lâmpada sobressalente para cada instrumento
em estojo com zipper

Conjunto de Diagnóstico Veterinário 2,5 V  XHL

Cabo pilhas BETA G-151.10.118

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.
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Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS ORL VETERINÁRIO

Otoscópio VET HEINE BETA®
 100 

Otoscópio Veterinário com Iluminação Direta

Um otoscópio inteiramente em metal e iluminação direta Xenon Halógena XHL. 
Adequado para uso com os espéculos curtos fechados. Utilizando o adaptador VET 
se podem usar para exames auditivos os espéculos VET descartáveis.

Inteiramente de metal. Muito resistente e de longa duração.
Tecnologia Xenon Halógena XHL. Extremamente brilhante, luz branca.
Ampla janela com vidro anti-risco, com aumento de 2,5 x.  Visibilidade sem 
obstáculos. Imagem livre de distorções. 
Janela de visão incorporada e com giro lateral. Útil para instrumentação,  
não pode ser perdida.
Raccord de soufflerie. Pour test pneumatique du tympan.  
Porta de insuflação. Para teste pneumático.
Pode ser utilizado com espéculos auditivos descartáveis UniSpec HEINE 
G-000.21.316 (não requer adaptador). Versátil, ideal para animais muito pequenos.
Superfície interna da cabeça em preto fosco. Elimina os reflexos.

Otoscópio VET BETA 100 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

sem espéculo, sem cabo G-001.21.260 G-002.21.260

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.037 X-002.88.049

Illuminação Xenon
Halógena direta

Espéculos VET Reusáveis 
para BETA 200 VET e BETA 100 VET com adaptador

Para utilização de espéculos auriculares reutilizáveis Vet no BETA 100 VET é necessário 
um adaptador VET [ 01 ]. 

Fabricados em SANALON S de alta densidade, com superfície externa polida. 
Poeira e germes são facilmente removidos, limpeza fácil. Possível desinfecção e
esterilização em autoclave a 134 °C.
Forma anatômica. Atraumática.
Conveniente sistema de fixação. Acoplamento seguro no otoscópio.

Espéculo SANALON S reusável

1 jogo = 3 espéculos SANALON S reusáveis G-000.21.213
61 mm comp. / 4 mm Ø G-000.21.210
61 mm comp. / 6 mm Ø G-000.21.211
61 mm comp. / 9 mm Ø G-000.21.212

Adaptador SANALON S VET para espéculos reusáveis [ 01 ] G-000.21.214

 9 mm Ø 6 mm Ø 4 mm Ø
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INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS ORL VETERINÁRIO

Espéculos metálico longos e fechados
para Cabeça Fenestrada

Fabricação em metal cromado de alta qualidade. Fácil limpeza, desinfecção e
esterilização.
Duplo encaixe tipo baioneta para os espéculos. Montagem segura dos espéculos.

Espéculo metálico fechado

57 mm comp. / 4 mm Ø G-000.21.330
65 mm comp. / 6 mm Ø G-000.21.331
90 mm comp. / 7 mm Ø G-000.21.332
150 mm comp. / 10 mm Ø G-000.21.350

       57 mm     65 mm     90 mm      150 mm
      4 mm Ø    6 mm Ø    7 mm Ø    10 mm Ø

Espéculo metálico fenestrado
para Cabeça Fenestrada

Fabricação em metal cromado de alta qualidade. Fácil limpeza, desinfecção e
esterilização
Superfície interna fosca. Evita reflexos.
Abertura de 60° com bordas arredondadas. Ideal para instrumentação, introdução
atraumática.
Duplo encaixe tipo baioneta. Acoplamento seguro na cabeça.

Espéculo metálico fenestrado

65 mm comp. / 6 mm Ø G-000.21.341
90 mm comp. / 7 mm Ø G-000.21.342

65 mm Longo
Ø 6 mm

90 mm Longo
Ø 7 mm

Espéculo Expansível
para Cabeça Fenestrada

Este versátil instrumento é amplamente usado como espéculo universal para
pequenos animais.

Abertura distal até 28 mm com 4 estágios. Emprego múltiplo para tratamento e exame.
Fabricado em metal cromado de alta qualidade. Fácil limpeza, desinfecção
e esterilização.
Superfície interior fosca. Reduz reflexos.
Lâminas ovais com bordas arredondadas. Inserção e aberturas atraumáticas.
Duplo encaixe tipo baioneta. Montagem segura do espéculo expansível na cabeça.

Espéculo expansível

Espéculo expansível para Cabeça de Iluminação Fenestrada
(95 mm comp.) G-000.21.360
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Espéculos fechados e curtos
para Cabeça Fenestrada e Otoscópio BETA 100 VET

Fabricados em SANALON S de alta densidade, com superfície externa polida.   
Poeira e germes são facilmente removidos, fácil limpeza. Possível desinfecção e
esterilização em autoclave a 134 °C.
Forma ergonômica. Permite uma inserção atraumática e sem dor.
Anel integralmente em metal cromado com duplo encaixe baioneta. Montagem 
firme do espéculo na cabeça.
Comprimento 40 mm.

Espéculos SANALON S curtos e fechados

1 jogo = 5 espéculos veterinários em SANALON S G-000.21.316
40 mm comp. / 2,2 mm Ø. G-000.21.310
40 mm comp. / 2,8 mm Ø. G-000.21.311
40 mm comp. / 3,5 mm Ø. G-000.21.312
40 mm comp. / 4,5 mm Ø. G-000.21.313
40 mm comp. / 5,5 mm Ø. G-000.21.314

 Ø 5,5 mm Ø 4,5 mm Ø 3,5 mm

Ø 2,8 mm Ø 2,2 mm

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS ORL VETERINÁRIO

Espéculos reusáveis 
para Otoscópio Cirúrgico

Montado em SANALON S, superfícies lisas. Fácil limpeza, pode ser  
desinfectado com soluções convencionais. Autoclavável a 134 °C.
Desenho ergonômico. Permite uma introdução atraumática e indolor.
Trava de segurança metálica com encaixe baioneta. Durável e positivo  
encaixe no otoscópio.

Espéculo reusável (preto)

1 jogo = 5 espéculos para ouvido e 1 espéculo nasal B-000.11.221
3 espéculos 3,5 / 4,5 / 5,5 mm Ø B-000.11.222 
Espéculo auricular 2,2 mm Ø B-000.11.215
Espéculo auricular 2,8 mm Ø B-000.11.216
Espéculo auricular 3,5 mm Ø B-000.11.217
Espéculo auricular 4,5 mm Ø B-000.11.218
Espéculo auricular 5,5 mm Ø B-000.11.219
Espéculo nasal 10 mm Ø B-000.11.220

 2,2 mm Ø  2,8 mm Ø 3,5 mm Ø

4,5 mm Ø  5,5 mm Ø 10 mm Ø
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Pera de Insuflação 
para Otoscópios BETA 200 VET e BETA 100 VET.

Para teste pneumático.

Pera de insuflação B-000.11.240

Espéculos Descartáveis HEINE AllSpec®

Para utilização de espéculos auriculares descartáveis Allspec no BETA 100 VET e no 
otoscópio operativo é necessário um adaptador para espéculos auriculares [ 04 ]. 

 Para um posicionamento especialmente seguro, a melhor transmissão da luz e  
higiene, empfehlen recomendamos a utilização dos espéculos para otoscópios HEINE.
Qualidade assegurada. Sem bordas afiadas.

Espéculos descartáveis AllSpec (cinza)

Embalagem de 1000 unid. 2,5 mm Ø [ 03 ] B-000.11.128
Embalagem de 1000 unid. 4 mm Ø [ 03 ] B-000.11.127
Embalagem de 10 dispensadores de 250 espéculos 
2,5 mm Ø [ 01 ] B-000.11.151
Embalagem de 10 dispensadores de 250 espéculos 
4 mm Ø [ 01 ] B-000.11.150
Dispensador de espéculos AllSpec [ 02 ] B-000.11.148

Adaptador para espéculos descartáveis AllSpec [ 04 ] B-000.11.306
 

Dispensador de espéculos AllSpec [ 02 ]
O tamanho certo, visível e prontamente disponível. Um espéculo limpo para cada 
paciente. Contém: 50 pçs 2,5 mm Ø e 50 pçs 4 mm Ø. 
 

: Uso único.

para BETA 100 VET e Otoscópio Cirúrgico

Ø 2,5 mm Ø 4 mm

Espéculos Descartáveis HEINE UniSpec® 
para BETA 100 VET, Otoscópio Cirúrgico e Cabeça Fenestrada

O adaptador ilustrado [ 01 ] é necessário quando usando o espéculo UniSpec specula 
com a Cabeça de Iluminação Fenestrada.
Não necessita de limpeza. Economiza tempo.
Higiênico e seguro. Elimina infecção cruzada.
Embalagem de 1000 unidades. Assegura um preço competitivo.
Projeto e fabricação original HEINE. Garantia do bom encaixe na cabeça do instrumento.

Espéculo descartável UniSpec (cinza)

Embalagem de 1000 espéculos descartáveis UniSpec 2,5 mm Ø. B-000.11.242
Embalagem de 1000 espéculos descartáveis UniSpec 4 mm Ø. B-000.11.241

Adaptador para uso com Cabeça de Iluminação Fenestrada [ 01 ] G-000.21.302
 : Para uso único 

Ø 2,5 mm Ø 4 mm

INSTRUMENTOS ORL E MEDICINA GERAL
INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS ORL VETERINÁRIO
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[ 05 ]
[ 01 ]

[ 03 ]

[ 05 ]

[ 02 ]

[ 04 ]

Sistema ótico  
Asférica ¨ ¨  

Convencional  ¨ ¨

Illuminação

Iluminação  ¨ ¨ ¨

Iluminação XHL ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Aberturas
¨  ¨  

¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨

  ¨  ¨

¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨

¨* ¨* ¨ ¨

Lentes corretivas
Gama - 36 até +38 - 35 até +40 - 35 até +40 - 20 até +20

Número de lentes 28 27 27 18

Passo 1 D ¨

Proteção a poeira
A prova de poeira ¨ ¨

Protegido de poeira ¨ ¨

Elemento de suporte em 
alumínio

¨ ¨

Tamanho do instrumento
Profissional ¨ ¨ ¨

Compacto ¨

Fonte de energia disponível
Bateria 2,5 V ¨ ¨ ¨ ¨

Bateria recarregável 2,5 V ¨

Bateria recarregável 3,5 V ¨ ¨ ¨

Página 035 036 039 041 / 043

 * Filtro livre de vermelho para todas as aberturas

Oftalmoscópios diretos HEINE

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
OFTALMOSCÓPIOS DIRETOS

“O sistema ótico asférico” (SOA) por HEINE
elimina os refl exos de luz da córnea e íris, permitindo uma imagem do fundo do olho
ampla, clara e livre de brilhos.

[ 01 ] Plano, o raio de iluminação elíptico produzido pelo Sistema Ótico Asférico.
[ 02 ] Raio de observação. 
[ 03 ] Reflexos da córnea e íris desviados.  
[ 04 ] O raio de luz elíptica entra pela metade inferior da córnea. O raio
de iluminação é separado do observador (Principio de Gullstrand). Todo reflexo é
divergente do raio de observação evitando os indesejados reflexos de luz no olho
do examinador. Por sua forma elíptica o raio de luz chega através da pupila quase
completo ao olho. 
[ 05 ] Um vez entrado na câmara anterior, o raio de luz diverge
bastante e ilumina uma grande área da retina.

mini 3000
BETA 200 S
NOVO: LEDHQ

BETA 200
NOVO: LEDHQ
  

   Opt. 1

K 180

  
   Opt. 1          Opt. 2

BETA 200 M2

  
    Opt. 2
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Filtro azul cobalto, estrela de fixação com
coordenadas polares, círculo grande, círculo
pequeno, diafragma de ponto, fenda e semicírculo

Com filtro livre de vermelho

BETA 200 S con 7 diafragmas

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
OFTALMOSCÓPIOS DIRETOS

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

Oftalmoscópio HEINE BETA® 200 S LED
Óptica asférica superior agora com iluminação LEDHQ

O design exclusivo à prova de pó protege a óptica de precisão e permite uma  
utilização sem necessidade de manutenção. Os oftalmoscópios BETA 200 / 200 S são 
os únicos com um elemento de suporte em alumínio. Os componentes ópticos estão 
integrados de forma nivelada em uma estrutura em alumínio fundido, através da qual 
se impede uma descentralização e o instrumento se torna resistente a impactos.  
O LED BETA 200 S possui um LED com uma vida útil praticamente ilimitada (até 
100 000 horas), sem necessidade de substituição das lâmpadas.

 O sistema óptico asférico (SOA) ver página 034 em baixo.
 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 3 500 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 97, especial para tons vermelhos (R9) > 93 em uma escala máxima de 100. 
 A iluminação LED é adequada com precisão ao sistema óptico e, como resultado 
desta interação, fornece uma luz muito clara e uniforme – para um diagnóstico seguro.
O oftalmoscópio BETA 200 S possui um disco Rekoss com 28 lentes individuais,  
que impede desvios de refracção mais elevados. 74 passos de dioptria na roda da 
lente descontínua evitam assim saltos de dioptrias extremos. 

+ em passos de 1 D: + 1 até + 38 D
 – em passos de 1 D: – 1 até – 36 D 
 Regulação contínua exclusiva da luminosidade entre 100 % e 3 % (patente pendente), 
operável com apenas um dedo.
 Sem luz difusa graças a uma janela de visualização de revestimento múltiplo –  
para um diagnóstico seguro.
 Operação precisa do instrumento com uma mão. O design ergonômico proporciona 
flexibilidade durante os exames.
 Possibilidade de utilização tanto em pupilas dilatadas como em não dilatadas. 
 O formato ergonômico se adapta confortavelmente à órbita e protege da luz ambiente.
A total operacionalidade do BETA 200 S LED é garantida com as atuais pegas 
recarregáveis BETA e a unidade de parede EN 100.

Oftalmoscópio BETA 200 S LED LED

sem cabo C-008.30.120

Oftalmoscópio HEINE BETA® 200 S
Óptica asférica superior com iluminação XHL

BETA 200 S Oftalmoscópio com iluminação halogénea de xénon XHL em vez de  
iluminação LED. Outros dados técnicos como Oftalmoscópio BETA 200 S LED.

Lâmpada halógena de xênon XHL com iluminação clara e reprodução autêntica  
das cores. 

Oftalmoscópio BETA 200 S 2,5 V 3,5 V

sem cabo C-001.30.120 C-002.30.120

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.069 X-002.88.070

NOVO

EXCLUSIVO NA HEINE
NEU
· Sistema óptico asférico

·  LED HQ com controle  

continuo de luminosidade

· Elemento de suporte em alumínio
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O oftalmoscópio com óptica asférica única e com todas as qualidades do  
BETA 200 S LED, mas sem o e com o seguinte jogo de lentes:

Sem o diafragma de mácula (diafragma de ponto) 
O oftalmoscópio BETA 200 possui um disco Rekoss com 27 lentes individuais,  
que impede desvios de refracção mais elevados.

+ em passos de 1 D: 1 – 10 15 20 40      D
 – em passos de 1 D: 1 – 10 15 20 25 35 D

Oftalmoscópio BETA 200 LED LED

sem cabo C-008.30.100

A total operacionalidade do BETA 200 LED é garantida com as atuais pegas 
recarregáveis BETA e a unidade de parede EN 100.

O oftalmoscópio com óptica asférica única e com todas as qualidades do  
BETA 200 LED, mas sem o e com o seguinte jogo de lentes:

Lâmpada halógena de xênon XHL com iluminação clara e reprodução autêntica  
das cores. 

Oftalmoscópio BETA 200 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

sem cabo C-001.30.100 C-002.30.100

 
Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.069 X-002.88.070

 Oftalmoscópio BETA 200 M2 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

Oftalmoscópio BETA 200 M2 sem cabo. Como o
BETA 200, mas incluindo o diafragma de ponto em 
lugar do diafragma de círculo pequeno e o diafragma 
estrela de fixação sem as coordenadas polares C-001.30.102 C-002.30.102

Oftalmoscópio HEINE BETA® 200 LED

Oftalmoscópio HEINE BETA® 200 

Óptica asférica superior agora com iluminação LEDHQ

Óptica asférica superior com iluminação XHL

Com filtro livre de vermelhoFenda, estrela de fixação com coordenadas polares,
filtro azul cobalto, círculo grande, círculo pequeno  
e semicírculo

BETA 200 con 6 diafragmas

Fenda, estrela de fixação, filtro azul cobalto,
círculo grande, diafragma de ponto e semicírculo

Com filtro livre de vermelho

Diafragmas BETA 200 M2

NOVO

EXCLUSIVO NA HEINE
NEU
· Sistema óptico asférico

·  LED HQ com controle  

continuo de luminosidade

· Elemento de suporte em alumínio
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Conjuntos de diagnóstico Oftalmológico HEINE BETA® 200 / 200 S 

Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200 S como versão XHL ou LED
1 Lâmpada sobressalente na versão XHL, estojo rígido

Conjuntos Oftalmoscópio BETA 200 S 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL LED

Cabo pilhas BETA C-261.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador C-261.27.388 C-261.28.388
Cabo recarregável BETA 4 USB C-261.27.387 C-261.28.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 C-261.23.420 C-261.24.420

Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200 como versão XHL ou LED
1 Lâmpada sobressalente na versão XHL, estojo rígido

Conjuntos Oftalmoscópio BETA 200 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL LED

Cabo pilhas BETA C-144.10.118*
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador C-144.27.388 C-144.28.388
Cabo recarregável BETA 4 USB C-144.27.387 C-144.28.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 C-144.23.420 C-144.24.420

* Disponível com cabo bateria grande X-001.99.120 (não cabe em estojo). Favor especifi car no seu pedido.

Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200 S como versão XHL ou LED,
Retinoscópio de Fenda BETA 200 
1 Lâmpada sobressalente para cada instrumento na versão XHL, estojo rígido
 

Conjuntos diagnósticos BETA 200 S 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL 3,5 V XHL/LED*

Cabo pilhas BETA C-262.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador C-262.27.388 C-262.25.388
Cabo recarregável BETA 4 USB C-262.27.387 C-262.25.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 C-262.23.420 C-262.25.420

* Retinoscópio de Fenda BETA 200 com iluminação XHL e Oftalmoscópio BETA 200 S LED com iluminação LED.

Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200 como versão XHL ou LED,
Retinoscópio de Fenda BETA 200 
1 Lâmpada sobressalente para cada instrumento na versão XHL, estojo rígido

Conjuntos diagnósticos BETA 200 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL 3,5 V XHL/LED*

Cabo pilhas BETA C-145.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador C-145.27.388 C-145.25.388
Cabo recarregável BETA 4 USB C-145.27.387 C-145.25.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 C-145.23.420 C-145.25.420

* Retinoscópio de Fenda BETA 200 com iluminação XHL e Oftalmoscópio BETA 200 LED com iluminação LED.

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
CONJUNTOS DE DIAGNÓSTICOS

 NOVO! Agora também  

disponível com iluminação LEDHQNEU

NEU
Novo programa de cabo BETA 4 – para mais informações, veja páginas 120 – 122.

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Conjuntos de diagnósticos HEINE 

Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200, Otoscópio F.O. BETA 200  
ambos como versão XHL ou LED
1 jogo de espéculos reusáveis (B-000.11.111)
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø
1 Lâmpada sobressalente para cada instrumento na versão XHL
estojo rígido

Conjuntos diagnósticos 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL LED

Cabo pilhas BETA A-132.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador A-132.27.388 A-132.28.388
Cabo recarregável BETA 4 USB A-132.27.387 A-132.28.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 A-132.23.420 A-132.24.420

Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200 como versão XHL ou LED,  
Otoscópio de Diagnóstico BETA 100 
1 jogo de espéculos reusáveis (B-000.11.221)
10 espéculos descartáveis UniSpec de 4 mm Ø (B-000.11.237)
1 Lâmpada sobressalente para cada instrumento na versão XHL
estojo rígido

Conjuntos diagnósticos 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL 3,5 V XHL/LED*

Cabo pilhas BETA A-234.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador A-234.27.388 A-234.25.388
Cabo recarregável BETA 4 USB A-234.27.387 A-234.25.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 A-234.23.420 A-234.25.420

* Otoscópio BETA 100 com iluminação XHL e Oftalmoscópio BETA 200 LED com iluminação LED.

 NOVO! Agora também  

disponível com iluminação LEDHQNEU

NEU
Novo programa de cabo BETA 4 – para mais informações, veja páginas 120 – 122.

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Oftalmoscópio HEINE K 180®

O Oftalmoscópio direto padrão

Um instrumento completo a um preço econômico.

Ótica asférica de precisão HEINE. Elimina reflexos da córnea e da íris.
Tecnologia Xenon Halógena XHL. Brilhante, luz branca. Imagem limpa da retina. 
Gama de lentes: 27 lentes com alcance de -35 D até +40 D. Imagem brilhante 
mesmo em altas correções.

+ em passos de 1 D: 1 – 10 15 20 40      D
 –  em passos de 1 D: 1 – 10 15 20 25 35 D 
Forma ergonômica. O instrumento se apoia confortavelmente na órbita.
Apoio frontal macio. Proteje os óculos do observador, posicionamento seguro.
5 diafragmas a escolha. Para ambas as pupilas dilatadas e pequenas.
Escolha da estrela de fixação ou filtro azul cobalto para o exame da córnea.
Carcaça resistente à poeira. Livre de limpeza de manutenção.
Carcaça em policarbonato de alta resistência a impactos. Muito mais durável.

Oftalmoscópio K 180 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

com roda de diafragmas 1, sem cabo C-001.30.206 C-002.30.206
com roda de diafragmas 2, com filtro azul cobalto, 
sem cabo C-001.30.207 C-002.30.207

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.084 X-002.88.086

 Elimina o reflexo da córnea

 A prova de poeira

Roda de diafragma 1:
Fenda, filtro livre de vermelho, estrela 
de fixação com coordenadas polares, 
circulo grande e circulo pequeno

Diafragmas K 180

Roda de diafragma 2:
Fenda, filtro livre de vermelho, 
filtro azul cobalto, circulo 
grande e circulo pequeno

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
OFTALMOSCÓPIOS DIRETOS

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.
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Conjuntos de diagnóstico HEINE K 180® 

Conjunto completo com Oftalmoscópio K 180,  
em configuração padrão com roda de diafragma 1
bolsa macia

Conjuntos Oftalmológicos K 180 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

Cabo pilhas BETA C-182.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador C-182.27.388
Cabo recarregável BETA 4 USB C-182.27.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 C-182.23.420

Conjunto completo com: 
Oftalmoscópio K 180, em configuração padrão com roda de diafragma 1, 
Otoscópio K 180 F.O.
1 conjunto de espéculos reusáveis (B-000.11.111)
estojo rígido

Conjuntos diagnósticos K 180 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

Cabo pilhas BETA A-279.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador A-279.27.388
Cabo recarregável BETA 4 USB A-279.27.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 A-279.23.420

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
CONJUNTOS DE DIAGNÓSTICO

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
Novo programa de cabo BETA 4 – para mais informações, veja páginas 120 – 122.
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Oftalmoscópio HEINE mini 3000® LED

Estrela de fixação, círculo grande, círculo pequeno, semicírculo e filtro livre de vermelho

Diafragmas mini 3000

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
OFTALMOSCÓPIOS DIRETOS

com iluminação LED de qualidade HEINE – LEDHQ

Moderno oftalmoscópio com iluminação LED livre de manutenção. Seu brilho e  
rendimento de cor são comparáveis ao oftalmoscópio Xenon halógeno de HEINE.

Livre de manutenção, dispensa a troca do LED.
Controle térmico do LED para uma luz constante e consistente durante toda  
vida útil.
 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 4 000 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 95, especial para tons vermelhos (R9) > 90 em uma escala máxima de 100. 
Indicador de desempenho: Quando o aparelho é ligado, o máximo de intensidade 
de luz é mostrada e em seguida o desempenho de luz é regulada ao nível da carga 
da pilha ou bateria.
A função “Fade-out”, escurecimento da luz, sinaliza que as pilhas devem ser 
trocadas ou logo recarregadas as baterias. 
Tempo de operação de até 10 horas. As pilhas são menos trocadas, duração mais 
longa das baterias recarregáveis. 

Para mais características técnicas, ver Oftalmoscópio mini 3000 com iluminação 
XHL na página 043.

Oftalmoscópio mini 3000 LED 2,5 V  LED

com cabo de pilhas mini 3000 D-008.71.120
com cabo recarregável mini 3000 
(encomendar o carregador mini NT em separado) D-008.71.200
sem cabo D-008.71.105

 Livre de manutenção

 Ótima redição de cor

  Até 10 horas de tempo de  

funcionamento

Para elevar a um instrumento recarregável com carregador mini NT, por favor consulte a 
página 125.
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Conjunto de diagnóstico HEINE mini 3000® LED

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
CONJUNTOS DE DIAGNÓSTICO

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

Instrumentos de bolso HEINE mini 3000 – um programa completo de instrumentos
de diagnóstico para bolso. Disponíveis nas cores preto e azul. Favor indicar as cores
que desejar no pedido, caso contrário será entregue na cor preta.

Conjunto completo com: Oftalmoscópio mini 3000 LED
estojo rígido

Conjunto de diagnóstico mini 3000 LED 2,5 V  LED

Cabo a pilhas mini 3000 D-885.21.021

Conjunto completo com: Oftalmoscópio mini 3000 LED, 
Otoscópio Fibra Ótica (F.O.) mini 3000 LED
1 conjunto com 4 espéculos reusáveis (B-000.11.111)
5 espéculos descartáveis AllSpec 2,5 e 4 mm Ø 
estojo rígido

Conjunto de diagnóstico mini 3000 LED 2,5 V  LED

com 2 cabos mini 3000 a pilhas D-886.11.021

Conjunto completo com: Oftalmoscópio mini 3000 LED, 
Otoscópio Fibra Ótica (F.O.) mini 3000 LED 
Carregador mini NT 
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø

Conjunto de diagnóstico mini 3000 LED 2,5 V  LED

com 2 cabos recarregáveis mini 3000 D-860.11.022*

*  com este n° de artigo apenas está disponível na cor preta
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Oftalmoscópio HEINE mini 3000®

Oftalmoscópio de bolso com iluminação XHL

Estrela de fixação, círculo grande, círculo pequeno, semicírculo e filtro livre de vermelho

Diafragmas mini 3000

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
OFTALMOSCÓPIOS DIRETOS

Moderno oftalmoscópio de bolso com tecnologia de lâmpadas halogéneas de xénon 
XHL. Luz concentrada e brilhante para uma iluminação optimizada, uma imagem 
brilhante e reprodução de cores autêntica. Estrela de fixação do diafragma com filtro 
cinzento para a redução da intensidade da luz. Óticas excelentes e a melhor  
aproveitamento da cor em mínimas dimensões, ideal para as consultas a domicílio. 
Pode ser usado com o cabo do sistema mini 3000. Disponível em preto e azul.

A ótica HEINE produz imagens claras e nítidas de toda a área em analise e  
minimiza os reflexos.
5 diferentes aberturas. Um instrumento de plenas funções inclui estrela de fixação  
 e filtro cinza para pacientes sensíveis luz.
Lentes de refração : 18 lentes de -20 D a +20 D.

+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D
– 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D

 
Trabalho facilitado, pela oftalmoscopia possível sem a dilatação das pupilas.
Clipe de fixação integrado com interruptor de liga / desliga. Interruptor  
automaticamente desliga quando reposto ao bolso.
Baterias substituíveis. Tamanho AA ou bateria recarregável opcional com carregador 
mini NT*.
2 peças, cabo e cabeça. Fácil manutenção, flexível. 
Projeto premiado. Qualidade máxima em dimensões mínimas

Oftalmoscópio mini 3000 2,5 V  XHL

com cabo de pilhas mini 3000 D-001.71.120
com cabo recarregável mini 3000 
(encomendar o carregador mini NT em separado) D-001.71.200
sem cabo D-001.71.105

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.106

 Moderno instrumento de bolso

 5 aberturas de diafragma

 A prova de poeira

*Para elevar a um instrumento recarregável com carregador mini NT, por favor consulte a 
página 125.
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Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

Conjunto de diagnóstico HEINE mini 3000® 

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
CONJUNTO DE DIAGNÓSTICO mini 3000

Instrumentos de bolso HEINE mini 3000 – um programa completo de instrumentos
de diagnóstico para bolso. Disponíveis nas cores preto e azul. Favor indicar as cores
que desejar no pedido, caso contrário será entregue na cor preta.

Conjunto completo com: Oftalmoscópio mini 3000
estojo rígido

Conjunto de diagnóstico mini 3000 2,5 V  XHL

Cabo a pilhas mini 3000 D-852.10.021

Conjunto completo com: Oftalmoscópio mini 3000, 
Otoscópio Fibra Ótica (F.O.) mini 3000 
1 conjunto com 4 espéculos reusáveis (B-000.11.111)
5 espéculos descartáveis AllSpec 2,5 e 4 mm Ø
estojo rígido

Conjunto de diagnóstico mini 3000 2,5 V  XHL

com 2 cabos mini 3000 a pilhas D-873.11.021
como acima, porém com Otoscópio mini 3000 D-873.21.021

Conjunto completo com: Oftalmoscópio mini 3000, 
Otoscópio Fibra Ótica (F.O.) mini 3000  
Carregador mini NT 
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø

Conjunto de diagnóstico mini 3000 2,5 V  XHL

com 2 cabos recarregáveis mini 3000 D-859.11.022*

*  com este n° de artigo apenas está disponível na cor preta



[ 045 ]02

 [ 01 ]

In
st

ru
m

en
to

s
O

ft
al

m
ol

óg
ic

os

Retinoscópio de mão para refração objetiva.
O Retinoscópio BETA 200 é utilizado para a medição 
exata do erro refrativo. Tanto a miopia quanto a  
hipermetropia e o astigmatismo podem ser medidos.
 
Duas versões estão disponíveis:
O Retinoscópio Mancha, com um ponto de luz redondo 
e o mais amplamente utilizado, o Retinoscópio de Fenda, 
com uma imagem de fenda que simplifica o exame.

HEINE ParaStop e filtro de polarização. 
O Retinoscópio BETA 200 com ParaStop caracteriza a 
mais moderna ótica multi-revestida para um excepcional 
reflexo de fundo brilhante e uma detecção mais fácil do 
ponto de neutralização. O ParaStop foi desenvolvido  
pela HEINE para a seleção, fácil e precisa do feixe de  
iluminação paralela. Esta característica simplifica e agiliza 
a detecção precisa do eixo do cilindro, e também simplifica 
a verificação da correção do cilindro após a refração.

Retinoscópios HEINE BETA® 200 com HEINE ParaStop® 
HEINE ParaStop® ajuste preciso na seleção do raio paralelo

ParaStop. Preciso, fácil seleção da trajetória do raio paralelo. 
Forma ergonômica. Protege a órbita do examinador de luz lateral.
Tecnologia Xenon Halógena XHL. Brilhante luz branca. Reflexo claro do fundo de
olho, fácil reconhecimento do ponto de neutralização.
Retinoscópio de Fenda ou Mancha. Simplesmente trocando a lâmpada.
Controles em metal. Longa vida.
Controle único para vergência e rotação. Cômodo manejo com o polegar.
A prova de poeira. Livre de manutenção.
Filtro de polarização integrado. Elimina a luz lateral e os reflexos internos.
Filtro laranja acoplável (opcional). Reduz a irritação do paciente sem alterar o  
reflexo do fundo.
Descanso para testa removível. Conforto e controle durante o exame.
Suporte para cartões de fixação. Para retinoscopia dinâmica.

Retinoscópio de Fenda BETA 200 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

com lâmpada Xenon Halógena XHL, sem cabo C-001.15.353 C-002.15.353

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.087 X-002.88.089

Lâmpada Xenon Halógena XHL
para converter em retinoscópio mancha X-001.88.088 X-002.88.090

Filtro acoplável de cor laranja para pacientes sensíveis a luz [ 01 ] C-000.15.359
Cartões de fixação com suporte para a retinoscopia dinâmica               C-000.15.360 Patenteado ParaStop

 Controles de metal

 A prova de poeira

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
RETINOSCÓPIOS

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

 Retinoscópio Mancha ou Fenda

    por simples troca de lâmpada

Pupila
Íris

Reflexo da Retina

Raios de luz 
fora da pupila

Com movimento
Hipermetropia / 

Presbiopia

Direção contrária

Miopia

Alteração do 
ângulo do raio 

Astigmatismo
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Conjuntos de diagnóstico Oftalmológico HEINE 

Conjunto completo com Retinoscópio Fenda BETA 200
1 Lâmpada sobressalente
estojo rígido

Conjuntos Retinoscópio BETA 200 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

Cabo pilhas BETA C-034.10.118*
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador C-034.27.388
Cabo recarregável BETA 4 USB C-034.27.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 C-034.23.420

* Disponível com cabo bateria grande X-001.99.120 (não cabe em estojo). Favor especifi car no seu pedido.

Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200 S como versão XHL ou LED,
Retinoscópio de Fenda BETA 200 
1 Lâmpada sobressalente para cada instrumento na versão XHL
estojo rígido
 

Conjuntos diagnósticos BETA 200 S 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL 3,5 V XHL/LED*

Cabo pilhas BETA C-262.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador C-262.27.388 C-262.25.388
Cabo recarregável BETA 4 USB C-262.27.387 C-262.25.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 C-262.23.420 C-262.25.420

* Retinoscópio de Fenda BETA 200 com iluminação XHL e Oftalmoscópio BETA 200 S LED com iluminação LED.

Conjunto completo com: Oftalmoscópio BETA 200 como versão XHL ou LED,
Retinoscópio de Fenda BETA 200 
1 Lâmpada sobressalente para cada instrumento na versão XHL
estojo rígido

Conjuntos diagnósticos BETA 200 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL 3,5 V XHL/LED*

Cabo pilhas BETA C-145.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB  
com cabo USB e carregador C-145.27.388 C-145.25.388
Cabo recarregável BETA 4 USB C-145.27.387 C-145.25.387
Cabo recarregável BETA 4 NT
com carregador de mesa NT 4 C-145.23.420 C-145.25.420

* Retinoscópio de Fenda BETA 200 com iluminação XHL e Oftalmoscópio BETA 200 LED com iluminação LED.

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
CONJUNTOS DE DIAGNÓSTICOS OFTALMOLÓGICO

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
Novo programa de cabo BETA 4 – para mais informações, veja páginas 120 – 122.
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para o exame do segmento anterior do olho

 Ajuste contínuo da fenda

 Filtro azul

 Ideal para visitas domiciliares

Lupa acessória com 10 x de aumento

Leve e compacta, a HSL 150 é ideal para situações onde a lâmpada de fenda normal
não é disponível ou conveniente. Para o exame do segmento anterior na medicina
Humana e Veterinária.

Tamanho da fenda ajustável from 0,2 mm x 10 mm to 4 mm x 14 mm.
Aumento de 6 x.
Filtro de interferência azul, pode ser combinado para exame de córnea.
Ótica de correção múltipla para máxima transmissão de luz. 
Tecnologia Xenon Halógena XHL 2,5 V ou de 3,5 V para luz clara e branca,
comparável com o brilho de uma lâmpada de fenda clássica. 
A cabeça do instrumento HSL 150 pesa 70 g, a mais leve lâmpada de fenda de seu
tipo. 

Cabo BETA ou BETA SLIM para lâmpadas HSL 150 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

HSL 150, somente a cabeça C-001.14.602 C-002.14.602

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.098 X-002.88.099

Filtro azul de reposição para HSL 150 C-000.14.605

Para HSL 150. Com ótica de aumento de precisão para imagens nítidas e claras.

10 x de aumento quando combinado com a lupa da HSL 150.
Maior distância de trabalho entre médico e paciente.
Grande campo de visão. 
Com peça adicional de visão, macia e destacável para apoio do instrumento sobre 
o supercílio, evitando a luz dispersa. Pode ser trocada com a suave capa, ideal para 
portadores de óculos. 

Lupa acessório HSL 10 x C-000.14.606

Lâmpada de Fenda Manual HEINE® HSL 150

Lupa acoplável HEINE® HSL 10 x

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
LÂMPADAS DE FENDA MANUAIS

Conjuntos de Lâmpada de Fenda Manual HEINE® HSL 150

Conjunto completo com: Lâmpada de Fenda Manual HSL 150
Cabo compacto BETA SLIM 

Conjuntos de Lâmpada de Fenda 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

Cabo pilhas BETA SLIM, com estojo de zíper,
sem lâmpada sobressalente [ 01 ] C-252.10.105

Cabo recarregável BETA 4 SLIM NT e carregador 
NT 4*, lâmpada sobressalente, em estojo rígido C-266.20.471

* Carregador de mesa NT 4 incl. encaixe de redução

NEU

NEU
Novo programa de cabo BETA 4 – para mais informações, veja páginas 120 – 122.
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INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS
INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO OFTALMÓLOGICO

Retinômetro HEINE® LAMBDA 100
para avaliar a acuidade visual potencial

O LAMBDA 100 é o primeiro instrumento compacto para avaliar a acuidade visual
potencial do paciente com cataratas e outras opacidades.
LAMBDA 100 – clinicamente testado com excelentes resultados.

Simples, controles fáceis de usar. Fácil manejo e confiável diagnóstico. 
Compacto e leve (100 gr.) O instrumento pode ser usado em qualquer lugar, até 
mesmo com paciente acamado.
Tecnologia Xenon Halógena XHL com regulagem da luminosidade. Evita o 
desconforto do paciente com o excesso de luz.

Três passos simples para avaliação da acuidade potencial com LAMBDA 100

1.  Ligue o instrumento, selecione a escala de visão, selecione o ângulo das barras e, 
escureça o ambiente.

2.  Apoie o retinômetro sobre a testa do paciente. Esquadrinhe a pupila com o ponto 
de luz vermelha até achar uma abertura pela qual o paciente pode reconhecer o 
padrão de barras e identifi car seu ângulo.

3.  Progressivamente vá mudando as barras com diferentes ângulos até que o paciente 
não possa diferenciar o ângulo. A última posição reconhecida indica o potencial  
de acuidade visual.

Retinômetro LAMBDA 100 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

Cabeça de Retinômetro LAMBDA 100 com escala de 
acuidade 20 / 300 a 20 / 25 (escala 2) C-001.35.015 C-002.35.015
Cabeça de Retinômetro LAMBDA 100 com escala de 
acuidade 0,06 a 0,8 (decimal escala 1) C-001.35.010 C-002.35.010

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.077 X-002.88.078

Cartão paciente [ 01 ] C-000.35.005

LAMBDA 100 
Exemplos dos vários padrões da grade de acuidade (ângulo visual 1º)

0°
Visus = 0,5

 20 (40) 45°
Visus = 0,32

 20 (60) 90°
Visus = 0,06

20 (300)
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Lâmpada de Exame Oftalmológico
para exames do segmento ocular anterior e luz focal na córnea.

 Leve e pequena. Ideal para atendimentos domiciliares e consultório.
5 distintas aberturas de diafragma. Ajuda a detectar erosões, edema e corpos
estranhos na córnea.
Aberturas focadas a 100 mm distância de trabalho. 

Lâmpada de Exame Oftalmológico 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

sem cabo C-001.14.400 C-002.14.400

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.032 X-002.88.047

Combinação de aberturas
Fenda, 3 círculos diferentes,
filtro azul cobalto para exame
com fluorescência.

Transiluminador Finoff HEINE
para transiluminação escleral.

Filtro azul cobalto acessório. Adequado para exames com fluorescência.

Transiluminador Finoff 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL

para transiluminação escleral, sem cabo C-001.17.080 C-002.17.080

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.077 X-002.88.078

Abertura com Filtro azul cobalto para transiluminador Finoff [ 01 ] C-000.17.081

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS 
INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO OFTALMÓLOGICO

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.
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[ 02 ]

[ 03 ]

[ 01 ]

OMEGA 500 SIGMA 250 
SIGMA 250 SIGMA 250 M2

INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS
OFTALMOSCÓPIOS INDIRETOS

Ajuste da convergencia e paralax 
Sincronizado ¨

Separado ¨ ¨

Aberturas 
¨  ¨

¨ ¨

¨ ¨ ¨

Difusor ¨ opcional opcional
Filtros 

¨ opcional opcional
¨ opcional opcional
¨ ¨ ¨

Versões 

Iluminação  ¨ ¨ ¨

Iluminação XHL ¨

Cinta de cabeça ¨ opcional opcional
S-FRAME ¨ ¨

Espelho de ensino opcional opcional opcional
Controle de brilho

No instrumento ¨

Na unidade de energia ¨ ¨

Bateria mPack UNPLUGGED Unidade de energia móvel
para cinta de cabeça ¨

mPack ¨

mPack LL ¨ ¨

Unidade de energia estacionária
Unidade de mesa ou parede EN 50 ¨ ¨ ¨

Transformador ¨

Página 051 056

HEINE Oftalmoscópios Indiretos

Sistema de ajuste sincronizado de paralax e convergência.
O avançado controle de convergência e paralax HEINE, maximiza a estereopsia nas 
pupilas dilatadas e permite o ajuste instantâneo do sistema ótico para assegurar visão 
totalmente iluminada, estereoscopica através de pupilas tão pequenas como 1 mm de 
diâmetro. 

Pupila dilatada. Nos casos de pupilas dilatadas, o Sistema de Ajuste Paralax e  
Convergência Sincronizado HEINE ajusta os caminhos de observação esquerdo e 
direito tanto quanto possivel (maior ângulo de convergencia) promovendo a máxima 
estereopsia (percepção de profundidade). O raio de luz é automaticamente posicionado 
tão alto quanto possivel para o plano de observação (criando um amplo ângulo de 
paralax) a fim de maximizar a iluminação com a mínima indesejada reflexão [ 01 ].

Pupilas não dilatadas e a visão periférica. Nos casos de pupilas que não podem 
ser ou, não devem ser dilatadas, uma visão binocular com total iluminação não é 
possível sem ajuste do sistema ótico [ 02 ]. Por uma alavanca de controle localizada na 
parte inferior dos instrumentos da série OMEGA se podem ajustar simultaneamente o 
ângulo de convergência esquerdo e direito da direção dos fachos de luz e observação 
e o ângulo do paralax (direção da luz) é automaticamente reduzido em um simples passo. 
O observador pode agora desfrutar de uma totalmente iluminada visão binocular com 
excelente estereopsia [ 03 ] de pupilas tão pequenas quanto de 1 mm de diâmetro ou, em 
casos onde a pupila aparece como uma elipse com um resultado da visão periférica. 
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INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS
OFTALMOSCÓPIOS INDIRETOS

Oftalmoscópio indireto Binocular HEINE OMEGA® 500 
Qualidade com iluminação LED ou xenon halógena XHL

Com sua tecnologia Xenon Halógena XHL e seu perfeito rendimento de cor comprovado, 
OMEGA 500 tem satisfeito impressionantemente por anos os mais diferentes requisitos. 

Único “ajuste sincronizado da convergência e paralax” para alta qualidade de, imagens 
estereoscópicas de fundo de olho através de qualquer tamanho de pupila.  
Ajuste preciso das óticas de observação e iluminação em pupilas até 1 mm.
Excelente desempenho óptico devido ao sistema de iluminação multi-revestidos.
Alinhamento vertical exato da iluminação com o trajeto das observação minimiza as 
reflexões.
Devido a montagem do sistema óptico em caixa de alumínio, o OMEGA 500 é um
instrumento de diagnóstico resistente e de vida longa.
O reostato na cinta de cabeça Reostato HC 50 L, controla tanto a iluminação LED 
quanto com lâmpadas xenon halógena XHL.

Especificações técnicas:
Abertura e filtro: Pode ser “travado” na posição desejada.  
Alavancas de ajuste: Possuo embreagem de segurança para proteger os mecanismos 
em caso de ajuste forçado enquanto o diafragma está travado.
Faixa interpupilar (DP): de 46 – 74 mm. 
Controles macios: Os principais controles de ajuste apresentam superfícies suaves
para um melhor e mais preciso controle.

 Tecnologia LED ou XHL

 Ajuste único sincronizado

 A prova de poeira

Tecnologia LED para HEINE OMEGA® 500:

LED agora na Qualidade HEINE. O sofisticado sistema de LED HQ -System significa 
operação por mais longo tempo, exato controle da intensidade de luz e excelente 
restituição de cor.

 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 4 000 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 90, especial para tons vermelhos (R9) > 75 em uma escala máxima de 100. 
 A iluminação LED é adequada com precisão ao sistema óptico e, como resultado 
desta interação, fornece uma luz muito clara e uniforme ao longo de toda a vida útil  
do LED até 20.000 horas – para um diagnóstico seguro.
Com o Reostato HC 50 L a intensidade de luz pode ser ajustada de forma precisa –  
especialmente na faixa de baixas intensidades de luz.
Compatível com os instrumentos de iluminação Xenon halogênio: o OMEGA 500
pode fácil e rapidamente ser adaptado para a nova tecnologia com o kit de atualização.

Ajuste individual do raio de
luz em ±4°(além do
ajuste sincronizado da
convergência e ajuste
paralax).

Difusor HEINE, 3 tamanhos 
de pontos integrados:
pequeno, médio e grande.
3 filtros integrados: isento
de vermelho, azul cobalto
e amarelo.

Ajuste sincronizado de 
convergência e paralaxe.

O difusor HEINE pode ser 
selecionado para uma luz 
suave para reconhecimento 
mais fácil e sem deslumbra-
mento com pouca excelente 
intensidade de luz. O 
difusor pode ser combinado 
com todos os filtros

Intensity

Spot dia.
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Cinta de Cabeça HEINE OMEGA® 500
com características únicas

Arco com articulação, possibilita ajuste vertical da parte de trás da cinta para  
melhor posicionamento individual. Seguro e perfeito adapta-se a todas as  
formas e tamanhos.
Novo desenho ergonômico para ótima distribuição do peso através da superfície  
de toda cinta de cabeça (sem pontos de pressão).
Macio, material mais maleável, possibilita um encaixe ainda mais confortável  
da cinta de cabeça.
Posição precisa da cinta de cabeça garante que a ótica esteja verdadeiramente  
na horizontal para um preciso ajuste e alinhamento.
Cabos integrados na cinta de cabeça eliminam as usuais alças de cabos dos 
instrumentos de cinta de cabeça.
Desenho registrado.

Especifi cações técnicas:
Reostato da cinta de cabeça HC 50 L: Fácil de montar tanto no lado direito quanto  
no lado esquerdo da cinta de cabeça. [ 01 ]. 
Ajuste integrado: Para levantar as óticas fora da linha de visão. Pode ser no lado 
direito ou esquerdo da cinta de cabeça. As óticas podem ser ajustadas e travadas a  
0º, 12,5º, 47,5º e 60º. [ 02 ].
Mecanismo de ajuste mecanicamente reforçado: Para durabilidade e preciso 
ajuste da cinta de cabeça.

Oftalmoscópio OMEGA 500 XHL – 6 V LED – 6 V

OMEGA 500 com lâmpada Xenon Halógena XHL 
(5 W) na cinta de cabeça (não inclui Reostato de 
Cinta de Cabeça HC 50 L) C-004.33.500
sobre a cinta de cabeça com reostato HC 50 L  
e cabo de conexão Cinch C-004.33.507 C-008.33.502
Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente 6 V, 5 W X-004.88.111

Cabo extensão, 2 m [ 01 ] C-000.33.510
Cabo conexão Cinch e 
EN 50 / mPack / transformador HC 50 L, 1,6 m [ 02 ] X-000.99.667
Reostato de cinta de cabeça HC 50 L (sem transformador) X-095.16.325
Transformador para reostato HC 50 L na cinta de cabeça X-095.16.330
Espelho de ensino [ 03 ] C-000.33.209

Oftalmoscópio indireto Binocular HEINE OMEGA® 500 
Ótimo desempenho e qualidade

INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS
OFTALMOSCÓPIOS INDIRETOS
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Conjunto HEINE OMEGA® 500 

Conjunto de atualização OMEGA 500 com iluminação LED
Com estes Conjunto o OMEGA 500 com iluminação XHL pode ser atualizado  
com iluminação LED.

Conjuntos de atualização OMEGA 500 LED – 6 V

Conjunto de atualização OMEGA 500 com modulo LED [ 01 ]  
e HC 50 L [ 02 ] X-008.16.325
Modulo LED para OMEGA 500 [ 01 ] X-008.87.200

Conjuntos OMEGA 500
As seguintes confi gurações recomendadas para pedidos de produtos asseguram
a maior flexibilidade que o sistema OMEGA 500 / EN 50 tem a oferecer. Os conjunto 
abaixo incluem os principais produtos porém, sem maletas ou acessórios auxiliares.

Conjuntos OMEGA 500 XHL – 6 V LED – 6 V
Completo com OMEGA 500, reostato HC 50 L,  
cabo de extensão Cinch

Kit 1:  completo com transformador para HC 50 L C-004.33.537 C-008.33.531
Kit 2:  com EN 50 completo (módulo de controle de 

luminosidade, cabo extensão 2 m, adaptador 
angular 90º, suporte para o instrumento) C-004.33.538

Kit 3:  com mPack e transformador (inclui  
adaptador angular 90º) [ 01 ] C-004.33.539 C-008.33.533

INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS
OFTALMOSCÓPIOS INDIRETOS

Conjuntos HEINE OMEGA® 500 

Conjunto completo com Oftalmoscópio indireto OMEGA 500 em cinta de cabeça, 
1 depressor escleral grande, 1 depressor escleral pequeno, lupa de oftalmoscopia
A.R. 20 D, bloco com 50 cartões de paciente, espelho de ensino, 1 lâmpada  
sobressalente XHL, maleta de transporte, com: 

Conjuntos OMEGA  500 XHL – 6 V LED – 6 V

Controle da cinta de abeça HC 50 L com  
transformador de tomada (incl. cabo conexão Cinch) C-283.40.320 C-283.41.320
EN 50-m com mPack, controle na cinta de cabeça 
HC 50 L (inclui cabo conexão Cinch, adaptador  
angular 90°, cabo extensão 2 m, suporte para o 
instrumento) C-283.40.302
mPack com transformador de tomada, controle na 
cinta de cabeça HC 50 L (inclui cabo conexão Cinch, 
adaptador angular 90º) C-28 3.40.670 C-283.41.670

Informações referente a fontes de energia se encontram na pàginas 120 – 129.
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HEINE OMEGA® 500 UNPLUGGED
com bateria recarregável mPack UNPLUGGED na cinta de cabeça

100 % de liberdade de movimentos – sem cabo de conexões! 
O oftalmoscópio OMEGA 500 com bateria recarregável mPack UNPLUGGED permite
uma mobilidade única sem nenhuma restrição causada por cabo, fios, ou conexões
similares. Além disso, o OMEGA 500 com mPack UNPLUGGED é o menor e mais leve 
oftalmoscópio deste tipo no mercado!

Bateria recarregável integrada na cinta de cabeça. Sem interferência de cabos.
Leve com distribuição balanceada do peso. Alto nível de conforto. Peso leve e
compacto.
Bateria recarregável mPack UNPLUGGED. Tempo de recarga 2 horas.  
Tempo de trabalho 8 horas com iluminação LED, 2 horas com iluminação XHL  
(com lâmpada 6 V, 5 W).
Indicador LED do nível da bateria. Indica o tempo de operação restante. 
Pode ser recarregado na tomada da parede ou transformador.
Sistema de recarga inteligente. Mudança automática do modo operação para o 
de recarga (na unidade de parede). Recarga gradual da bateria.
Possível operação enquanto recarrega através do uso do transformador móvel. 
Altos padrões de segurança. Recarga integrada e verificação de desempenho  
durante a operação. Tecnologia polímero de Lítio. Conforme UL.
Compatibilidade do sistema com mPack para ainda melhor capacidade.

Conjuntos OMEGA 500 UNPLUGGED XHL – 6 V LED – 6 V
Consiste do OMEGA 500, controle na cinta de cabeça 
HC 50 L, sem maleta de transporte:

Kit 5:  com transformador UNPLUGGED,  
1 x mPack UNPLUGGED C-004.33.541 C-008.33.535

Kit 6:   com unidade de parede EN 50 UNPLUGGED,  
2 x mPack UNPLUGGED C-004.33.542 C-008.33.536

Kit 7:   com unidade de parede EN 50 UNPLUGGED,  
1 x mPack UNPLUGGED C-004.33.543 C-008.33.537

 

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente 6 V, 5 W, 
padrão X-004.88.111

Cabo extensão para transformador UNPLUGGED, 2 m X-000.99.668

INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS
OFTALMOSCÓPIOS INDIRETOS

Para mais informações sobre EN 50 UNPLUGGED e mPack UNPLUGGED veja página 127.

Conjunto HEINE OMEGA® 500 UNPLUGGED 

Conjunto completo com Oftalmoscópio Indireto OMEGA 500 em cinta de cabeça, 
1 depressor escleral grande, 1 depressor escleral pequeno, 1 lupa de oftalmoscopia
A.R. 20 D, bloco com 50 cartões de paciente, espelho de ensino, 1 lâmpada 
 sobressalente XHL, maleta de transporte, com: 

Conjunto OMEGA 500 UNPLUGGED XHL – 6 V LED – 6 V

mPack UNPLUGGED e transformador de tomada 
UNPLUGGED C-284.40.670 C-284.41.670

 100 % liberdade de movimento

 Leve peso

 Indicador LED do nível da carga
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INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS
OFTALMOSCÓPIOS INDIRETOS

HEINE OMEGA® 500 com Câmara de Vídeo Digital DV 1
Imagens de fundo digitais de alta resolução

Representação 1280 x 960. Para a gravação de vídeos ou imagens de exames em 
alta  resolução. Perfeito para partilhar a imagem do examinador com o público e para 
esclarecer os doentes acerca do diagnóstico.
Manuseamento simples. Processamento da imagem digital sem adaptações  
adicionais. Durante a gravação, a imagem visualizada através do OMEGA 500 é  
apresentada directamente no ecrã.
Ajuste cómodo e equilibrado. O suporte de cabeça do OMEGA 500 distribui de 
forma perfeita o peso reduzido da câmara compacta e do sistema óptico e assegura  
uma fixação confortável.
Ajuste do foco integrado. A elevada profundidade de campo, em combinação com a 
alavanca do foco de fácil acesso, também para os assistentes, assegura uma imagem 
nítida  e focada.
Interface e Software. Pode ser ligado por USB 2.0 a qualquer portátil ou  computador. 
É fornecido um programa de software para a gravação de vídeos e imagens. 
Sistema de alimentação sem fios com bateria para suporte de cabeça mPack 
UNPLUGGED para o conforto de funcionamento sem fios.
Câmara integrada. O sistema de câmara integrada e o sistema óptico do oftalmoscópio 
indirecto funcionam em perfeita sintonia. Design robusto, à prova de pó. Para a captação 
da imagem digital, não é necessário nenhum ajuste adicional do espelho.

OMEGA 500 com DV 1 XHL – 6 V LED – 6 V

OMEGA 500 com DV 1 e mPack com  
transformador de tomada C-004.33.560 C-008.33.560
OMEGA 500 com DV 1 e mPack UNPLUGGED  
com transformador de tomada C-004.33.561 C-008.33.561
OMEGA 500 com DV 1 e mPack UNPLUGGED  
com EN 50 UNPLUGGED C-004.33.562 C-008.33.562
OMEGA 500 com DV 1 e cabo USB C-004.33.563 C-008.33.563

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-004.88.111

Cabo USB para OMEGA 500 com DV 1 X-000.99.206

Conjunto de HEINE OMEGA® 500 com DV 1

Conjunto completo com: Oftalmoscópio Indireto OMEGA 500 em cinta de cabeça 
com Câmara de Vídeo Digital DV 1,  
controle na cinta de cabeça HC 50 L, Cabo USB 2.0, 1 depressor escleral grande,  
1 depressor escleral pequeno, 1 lupa de oftalmoscopia A.R. 20 D, bloco com 50  
cartões de paciente, 1 lâmpada  sobressalente XHL, maleta de transporte, com:

Conjunto de OMEGA 500 com DV 1 XHL – 6 V LED – 6 V

mPack UNPLUGGED e transformador de tomada C-176.40.670 C-176.41.670

NOVO

EXCLUSIVO NA HEINE
NEU
· Ajuste do foco integrado

· Representação 1280 x 960

· Manuseamento simples

Pode obter mais informações em http://dv1.heine.com/
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INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS
OFTALMOSCÓPIOS INDIRETOS

Oftalmoscópio Indireto Binocular HEINE SIGMA® 250
O oftalmoscópio com óculos – com iluminação LEDHQ

O oftalmoscópio de óculos para todos os tamanhos de pupilas. Com duas válvulas, 
escolha a regulação ideal da paralaxe e convergência para cada pupila. Para uma 
visão estereoscópica e totalmente iluminada, em tamanhos de pupilas até aos 
2 mm e na periferia. A passagem dos raios de iluminação permitem uma rotação de 
cerca de ± 3º, para eliminar os reflexos.

Peso leve – 110 g sem armação. Leve e confortável. Fácil manuseio.
 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 4 500 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 90, especial para tons vermelhos (R9) > 75 em uma escala máxima de 100. 
Estruturas de fibra de carbono. Combinação perfeita de durabilidade e peso reduzido.
Ajuste vertical do raio de luz em ± 3°. Elimina os reflexos.
Filtro isento de vermelho integrado. Aumenta os contrastes.  
Filtro azul e amarelo acoplável. Para angioscopia fluorescente.
Aberturas grande e pequena.
Hermético contra poeira. Isento de manutenção.
Distância entre pupilas ajustável assimetricamente de 47 a 72 mm.  
Ótima adaptação à anatomia do usuário.
Ótica rebatível para cima. Visão livre de obstáculos.
Clipe de lentes de correção opcional, para lentes de prescrição.
Tecnologia de baterias de ions de lítio em mPack LL – para uma fonte de  
alimentação de 23 horas com a intensidade máxima de luz.

 Ultra leve

 Para qualquer tamanho de pupila

 LED HQ

 Pupila grande Pupila pequena Visão periférica

Diagrama simplificado de várias configurações de raios: 
pupila grande - pequena - visão periférica

Espelho de ensino [ 01 ] C-000.33.302
Filtro azul [ 02 ] C-000.33.313
Filtro amarelo [ 03 ] C-000.33.314
Difusor [ 04 ] C-000.33.315
Estojo para filtros, vazio [ 05 ] C-000.33.316
Armação clipe para correção para lentes por prescrição [ 06 ] C-000.32.309

Acessórios HEINE SIGMA® 250

Sistema Otico Asférico Livre de manutenção
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Conjuntos HEINE SIGMA® 250

INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS
OFTALMOSCÓPIOS INDIRETOS

Conjuntos SIGMA 250 sem Fonte de 
Energia

com  
mPack LL 

SIGMA 250 Conjunto com S-FRAME
SIGMA 250
Armação de Óculos S-FRAME
Cabo de retenção
Fluido de limpeza

C-008.33.340 C-008.33.341

SIGMA 250 M2 Conjunto com S-FRAME, abertura de microponto  
(em vez de abertura pequena)

SIGMA 250 M2
Armação de Óculos S-FRAME
Cabo de retenção
Fluido de limpeza

C-008.33.345 C-008.33.346

Conjuntos HEINE SIGMA® 250 

Conjuntos SIGMA 250 com  
mPack LL 

SIGMA 250 Conjunto com S-FRAME
SIGMA 250
S-FRAME
mPack LL com transformador de tomada
Depressor escleral pequeno
Depressor escleral grande
Lupa oftalmológica A.R. 20 D
Espelho observador para ensino
Filtros azul cobalto e amarelo
Difusor
Cabo de retenção
Fluido de limpeza
Maleta de transporte

C-281.41.671

SIGMA 250 M2 Conjunto com S-FRAME
SIGMA 250
S-FRAME
mPack LL com transformador de tomada
Depressor escleral pequeno
Depressor escleral grande
Lupa oftalmológica A.R. 20 D
Espelho observador para ensino
Filtros azul cobalto e amarelo
Difusor
Cabo de retenção
Fluido de limpeza
Maleta de transporte

C-279.41.671

 

Para maiores informações sobre mPack LL veja a página 128.



[ 058 ] 02

 [ 01 ]

 [ 01 ]

INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS
OFTALMOSCÓPIOS INDIRETOS

Oftalmoscópio Indireto Manual, MONOCULAR
Oftalmoscópio monocular compacto 

Um instrumento portátil, monocular e compacto, ideal para uso no consultório e visita.

Estrutura metálica. Longa vida útil.
Filtro de interferência livre de vermelho incorporado. Aumenta os contrastes. 
Todos os componentes óticos feitos de vidro ótico revestido. Imagem precisa
e alta intensidade de luz.
Facho de luz ajustável. Usados em pupilas pequenas.
Pode ser manuseado com uma só mão. Fácil acesso e manejo para todos os
controles.
Lupa de + 3D incorporada. Facilita a acomodação da visão do observador,  
aumenta a imagem do fundo de olho.
Cabeça binocular acoplável. Pode ser modifi cado para binocular.

Oftalmoscópio Indireto Manual, MONOCULAR 3,5 V  XHL

com lupa incorporada +3D e extensão de apoio orbital C-002.33.001

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-002.88.050

Lupa +3D [ 01 ] C-000.33.101
Extensão de apoio orbital para portadores de óculos C-000.33.104

Oftalmoscópio Indireto Manual, BINOCULAR

Mediante o acoplamento da cabeça binocular, o oftalmoscópio indireto manual 
pode ser utilizado nos exames estereoscópicos. Ajuste de distância entre pupilas, 
de 54 a 74 mm.

Seleção simétrica da DP. Rápido e fácil de ajustar.
Precisão ótica multirrevestida. Excelente qualidade de imagem. 

Oftalmoscópio Indireto Manual, BINOCULAR 3,5 V  XHL

com lupa incorporada +3D e extensão de apoio orbital C-002.33.002 

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-002.88.050

Cabeça binocular, somente [ 01 ] C-000.33.106

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.
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Olho Modelo
Treinador de oftalmoscopia HEINE

Este olho artificial foi desenvolvido para docência. É o primeiro modelo ajustável
de olho artificial de HEINE que simula a ótica do olho humano. Preciso, durável
e com múltiplo uso, facilita e encoraja o estudante no aprendizado da oftalmoscopia
e a prática com o oftalmoscópio.

Diâmetro da pupila. Ajustável 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm. 
Lente asférica de vidro sílica. F = 18 mm curvatura, igual a córnea humana.
Base. Metálica, bastante estável e durável.
Ângulo de exame. Ajustável.

Olho modelo

Treinador de oftalmoscopia C-000.33.010

INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS
ACESSÓRIOS PARA OFTALMOSCÓPIOS INDIRETOS

Olho Modelo
Treinador de HEINE Skia- / Retinoscopia

Este modelo de olho é ideal para realizar a prática e a docência.
O diâmetro das pupilas e a refração podem ser ajustados exatamente e  
serem reproduzidos. O Suporte na parte anterior permite duas lentes de prova.  
Os cristais cilíndricos podem ser determinados na escala graduada.

Escala. 0° – 180° para lentes cilíndricas.
Diâmetro de pupilas. Ajustável 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm. 
Lente. Acromática de vidro ótico, distância focal F = 32 mm.
Base em metal: Extremamente estável e durável.
Ângulo de exame ajustável

Olho modelo

Treinador de Skia- / Retinoscopia   C-000.33.011
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INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS
ACESSÓRIOS PARA OFTALMOSCÓPIOS INDIRETOS

Depressor escleral

Depressor escleral

Depressor escleral, grande*   C-000.17.300
Depressor escleral, pequeno* C-000.17.301

* autoclavável

Cartões de diagnóstico

Cartões de diagnóstico

bloco com 50 unid. C-000.33.208

Bolsa-combi

Bolsa respetivamente maleta rígida para oftalmoscópios indiretos binoculares com 
cinta cranial. Ótima proteção para o seu instrumento, com profundidade ideal,  
revestido com uma densa espuma. A bolsa pode ser transportada aos ombros 
e como mochila (com alças desmontáveis).

Bolsa-combi / Maleta rígida

Bolsa-combi [ 01 ] C-162, C-276, C-278, C-283, C-284 C-079.03.000
Maleta rígida [ 02 ] C-162, C-276, C-278, C-283, C-284 C-079.00.000

Lentes Asféricas de Oftalmoscopia HEINE® A.R.
com revestimento anti-reflexo A.R.

Avançado multi revestimento. Perfeita redução de reflexos e ótima transmissão de luz.
Os valores óticos consideram a curvatura da retina. Imagem plana do fundo
do olho do paciente, sem distorções nas zonas periféricas.
Diâmetro grande. Imagem do fundo de olho consideravelmente maior sem perda
de ampliação.
Superfície asférica. Reduz distorção da periferia.

Lentes de Oftalmoscopia
com estojo

A.R. 16 D / Ø 54 mm C-000.17.225
A.R. 20 D / Ø 50 mm  C-000.17.228
A.R. 30 D / Ø 46 mm C-000.17.231
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Classic+
Macintosh

Tamanho
00 ¨  

0 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

1 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

2 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

3m ¨

4 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

5 ¨

Material 
Aço Inoxidável ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

SANALON    ¨

Policarbonato / Acrílico ¨ ¨

Diâmetro do cabo de fibra ótica HiLite em mm 
4,3 3,7 3,7 3,6 3,4 3,0 4,3 n/a n/a

Reutilizável / Esterelizável 
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Esterelização sem desmontagem  
¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Adequado para temperatura ambiente baixa 
¨ ¨

Garantia
5 anos ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

4000 ciclos de 
esterilização autoclave

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Página 062 063 063 063 064 065 066 067 067

Classic+
Miller

Classic+
WIS

Classic+
Paed

Modular+
Macintosh

Modular+
Miller

FlexTip+ XP
Macintosh

XP
Miller

HEINE Laringoscópios

LARINGOSCÓPIOS

: Uso único.
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Lâminas F.O. HEINE® Classic+ Macintosh
Tecnologia de Fibra Ótica Inovadora para avançado desempenho

Feixe de fibra ótica HEINE HiLite com 4,3 mm Ø e até 6500 microfibras 
para uma melhor transmissão de luz e maior vida útil.
Ambas as extremidades do feixe de fibras são protegidos – para a vida.
Fibra ótica integrada, proporcionando a melhor iluminação possível.
Com alternativas de iluminação LED ou XHL: Com uma intensidade luminosa  
3 x maior ou 40 % mais brilhante que as lâmpadas halógenas convencionais. 
As lâminas HEINE Classic+ não possuem peças presas por parafusos, nem 
condutores de luz externos, nem aberturas ou reentrâncias que possam 
acumular sujeiras. Contribuindo assim para eliminação da infecção cruzada.
Superfície lisa evita as pontas afiadas e cavidades para fácil limpeza e esterilização.
As lâminas não precisam de manutenção – nunca.
Compatível com todos os cabos segundo a norma ISO 7376 (sistema verde).
Construção de alta qualidade em aço inoxidável cromado.
A HEINE garante a todas as lâminas com cabos de fibra HiLite por 5 anos de garantia. 
4000 esterilizações padrão em autoclave a 134 ºC / 4 min., com uma intensidade de 
iluminação de mais de 1000 lux.

Tamanho Comp. total Largura distal

Mac 0 [ 01 ]  82 mm  9 mm F-000.22.100
Mac 1 [ 02 ]  93 mm  11 mm F-000.22.101
Mac 2 [ 03 ]  115 mm  13 mm F-000.22.102

Mac 3 m* [ 04 ]  135 mm  15 mm F-000.22.143
Mac 3 [ 05 ]  135 mm  15 mm F-000.22.103
Mac 4 [ 06 ]  155 mm  15 mm F-000.22.104
Mac 5 [ 07 ]  176 mm  15 mm F-000.22.105

 * mais curvo

 Fácil intubação

 4000 ciclos de autoclave

 5 anos de garantia
Mac 3 Visão

Proximal
Mac 3 Visão lateral

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 069 – 071 + 074 – 075.

LARINGOSCÓPIOS 
CLASSIC+
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Lâminas de Laringoscópio F.O. HEINE® Classic+ Miller, WIS e Paed
Inovadora Tecnologia em Fibra Ótica para avançado desempenho

A geometria melhorada da lâmina F.O. Classic+ Miller simplifica a intubação. 
A parte posterior da lâmina mais curta melhora drasticamente a visão do anestesista da 
epiglote e das cordas vocais. A ponta distal da lâmina proporciona um formato atraumático.
Feixe de fibra ótica HEINE HiLite com 4,3 mm Ø e até 6500 microfibras 
para uma melhor transmissão de luz e maior vida útil.
Ambas as extremidades do feixe de fibras são protegidos – para a vida.
Com alternativas de iluminação LED ou XHL: Com uma intensidade luminosa 3 x 
maior ou 40 % mais brilhante do que as lâmpadas halógenas convencionais. 
As lâminas HEINE Classic+ não possuem peças presas por parafusos, nem 
condutores de luz externos, nem aberturas ou reentrâncias que possam 
acumular sujeiras. Contribuindo assim para eliminação da infecção cruzada.
Superfície lisa evita os cantos afiados e cavidades para fácil limpeza e esterilização.
As lâminas não precisam de manutenção – nunca.
Compatível com todos os cabos ISO 7376 (sistema verde). 
Construção de alta qualidade em aço inoxidável cromado.
A HEINE garante a todas as lâminas com cabos de fibra HiLite por 5 anos de garantia. 
4000 esterilizações padrão em autoclave a 134 ºC / 4 min., com uma intensidade de 
iluminação de mais de 1000 lux.

As lâminas pediátricas foram especialmente desenhadas para intubação em neonatos 
e crianças.

Tamanho Comp. Total Largura distal

Miller 00 [ 01 ]    76 mm   9,5 mm F-000.22.119
Miller 0 [ 02 ]    80 mm  10,5 mm F-000.22.120
Miller 1 [ 03 ]  100 mm  11,5 mm F-000.22.121
Miller 2 [ 04 ]  152 mm  13 mm F-000.22.122
Miller 3 [ 05 ]  192 mm  13 mm F-000.22.123
Miller 4 [ 06 ]  207 mm  15,9 mm F-000.22.124

WIS 1 [ 07 ]  110 mm  13 mm F-000.22.131
WIS 2 [ 08 ]  130 mm  16 mm F-000.22.132
WIS 3 [ 09 ]  160 mm  16 mm F-000.22.133

Paed 0 [ 10 ]    82 mm  12 mm F-000.22.110
Paed 1 [ 11 ]    95 mm  13 mm F-000.22.111

 Fácil intubação

 4000 ciclos de autoclave

 5 anos de garantia

Miller 2 visão proximal WIS 2 visão proximal Paed 1 visão proximal

Miller 2 visão lateral

WIS 2 visão lateral

Paed 1 visão lateral

LARINGOSCÓPIOS 
CLASSIC+
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Lâminas de Laringoscópio F.O. HEINE® Mac Modular+
Com condutor de luz de fibra ótica removível

As lâminas de laringoscópio F.O. Mac Modular+: Ambas as lâminas e módulo de luz  
são autoclaváveis e podem ser desmontadas comodamente em segundos sem  
ferramentas. O modulo luz não se projeta no campo visual, fazendo a intubação  
mais segura e fácil.

Feixe de fibra ótica HEINE HiLite melhora a condução da luz e uma vida mais longa.
Com alternativas de iluminação XHL ou LED: Com uma intensidade luminosa  
3 x maior ou 40 % mais brilhante do que as lâmpadas halógenas convencionais. 
Construção modular – troca dos módulos em poucos segundos.
Forma Mac ideal sem sombras na ponta da lâmina.
Módulo lâmina feito inteiramente em aço inoxidável.
Desenho modular econômico.
Compatível com todos os cabos ISO7376 (sistema verde).
Construção de alta qualidade em aço inoxidável cromado.
5 anos de garantia. 4000 ciclos em autoclave padrão a 134 ºC / 4 min.,  
com uma intensidade de iluminação de mais de 1000 lux.

Dimensões Comp. Total Largura distal

Mac 1  95 mm 12 mm
Mac 2  114 mm 15 mm
Mac 3  133 mm 15 mm
Mac 4  156 mm 15 mm

Tamanho
Lâmina F.O.

Modular + completa Módulo Lâmina, metal
Módulo Luz 

F.O.

Mac 1 [ 01 ] F-000.22.501 F-000.22.531 F-000.22.561
Mac 2 [ 02 ] F-000.22.502 F-000.22.532 F-000.22.562
Mac 3 [ 03 ] F-000.22.503 F-000.22.533 F-000.22.563
Mac 4 [ 04 ] F-000.22.504 F-000.22.534 F-000.22.564 

Lâmina F.O. Mac 3 Modular+, completa

Módulo Lâmina Mac 3 em aço inoxidável

Módulo luz F.O. Mac 3

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 069 – 071 + 074 – 075.

LARINGOSCÓPIOS 
MODULAR+
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Lâminas de Laringoscópio F.O. HEINE® Miller Modular+
Com condutor de luz de fibra ótica facilmente desmontável

Lâmina F.O. Miller 2 Modular+, completa

Módulo de lâmina Miller 2, metal

Módulo condutor de luz F.O. Miller 2

LARINGOSCÓPIOS 
MODULAR+

Lâmina Miller Modular+ F.O.: Lâmina de metal com condução de luz de fibra ótica 
(F.O.), que se pode desmontar e montar cômodamente sem a necessidade de 
ferramentas. Tanto a lâmina como o modulo luz são autoclaváveis. A ótima geometria 
dá uma visão livre a epiglote e as cordas vocais. A ponta distal da lâmina proporciona 
um formato atraumático.

Feixe de fibra ótica HEINE HiLite melhora a condução da luz e uma vida mais longa.
Com alternativas de iluminação XHL ou LED: Com uma intensidade luminosa  
3 x maior ou até 40 % mais brilhante do que as lâmpadas halógenas convencionais. 
Lâmina com rápido sistema de encaixe / desencaixe do módulo condutor de 
luz F.O.
Módulos lâminas e condutor de luz F.O. autoclaváveis a 134 °C / 4 min.
A posição ideal do cabo de fibra ótica facilita a intubação.
Compatível com todos os cabos ISO 7376 (sistema verde).
Construção de alta qualidade em aço inoxidável cromado.
5 anos de garantia. 4000 ciclos em autoclave padrão a 134 ºC / 4 min., com uma 
intensidade de iluminação de mais de 1000 lux.

    

Tamanho Comp. Total Largura distal

Miller 0  76 mm 11 mm
Miller 1  104 mm 12 mm
Miller 2  154 mm 15 mm
Miller 3  195 mm 15 mm
Miller 4  205 mm 17 mm

Tamanho
Lâmina F.O.

Modular+ compl. Módulo lâmina, metal

Módulo
condutor
Luz F.O.

Miller 0 [ 01 ] F-000.22.510 F-000.22.540 F-000.22.570
Miller 1 [ 02 ] F-000.22.511 F-000.22.541 F-000.22.571
Miller 2 [ 03 ] F-000.22.512 F-000.22.542 F-000.22.572
Miller 3 [ 04 ] F-000.22.513 F-000.22.543 F-000.22.573
Miller 4 [ 05 ] F-000.22.514 F-000.22.544 F-000.22.573
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Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 069 – 071 + 074 – 075.

Lâminas de Laringoscópio F.O. HEINE® FlexTip+ 
A Lâmina para intubações difíceis

FlexTipo+ é uma lâmina de laringoscópio Macintosh com uma ponta distal dobrável  
até 70º. Uma alavanca controla o ângulo da ponta durante a intubação para elevar 
a epiglote, dando uma visão clara das cordas vocais, evitando uma pressão 
desnecessária sobre os dentes, a língua e a zona faríngea.

Feixe de fibra ótica HEINE HiLite. Com 4,3 mm de diâmetro e mais de 6500 
microfibras individuais para uma melhor transmissão da luz e maior vida útil. 
Com alternativas de iluminação XHL ou LED: Com uma intensidade luminosa  
3 x maior ou até 40 % mais brilhante do que as lâmpadas halógenas convencionais. 
Fibras óticas integradas para a melhor iluminação possível.
Construção de alta qualidade em aço inoxidável cromado.
Flexão da ponta da lâmina, facilita intubações difíceis.
Probabilidade de dano reduzida para dentes, língua e zona faríngea.
Compatível com todos os cabos ISO 7376 (sistema verde). Exceção: cabo angular F.O.
5 anos de garantia. 4000 ciclos em autoclave padrão a 134 ºC / 4 min., com uma 
intensidade de iluminação de mais de 1000 lux.

Lâmina FlexTip+ F.O. 
em estojo

Comprimento Largura distal

Mac 3 [ 01 ] 115 mm 13,2 mm F-000.22.313
Mac 4 137 mm 13,2 mm F-000.22.314
Mac 3 e Mac 4 115 mm / 137 mm 13,2 mm / 13,2 mm F-000.22.316
 

 Flexão da ponta da lâmina

 Visualização clara

 5 anos de garantia

LARINGOSCÓPIOS 
FLEXTIP+
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Lâminas de Laringoscópios Descartáveis HEINE® XP
Elimina a infecção cruzada

O conceito de lâminas descartáveis com a geometria perfeita do mais vendido 
laringoscópio em todo o mundo com lâmina de F.O. e condução de luz integrada  
HEINE Classic+. 

Sem risco de infecção cruzada.
Higiênica e segura.
Ótima transmissão de luz devido ao largo condutor. 
Luminosidade extremamente intensa: máxima intensidade de luz graças à iluminação 
LED HEINE de 2,5 V ou 3,5 V  no encaixe de pilhas do laringoscópio. 
Formato otimizado da lâmina para facilitar a passagem do tubo. 
Formato e material elaborados para reduzir o risco de ferimento e  
danos aos dentes.
Alta resistência a torção, praticamente inquebrável.
Lâminas não sensíveis ao frio, não produzindo adesões por congelamento.
Compatível com todos os cabos ISO 7376 (sistema verde).

 Higiênico e seguro

 Luz extremamente brilhante

 Resistência a torção

Lâmina XP Comp Total Largura distal

Miller 0 [ 01 ]  80 mm  10 mm F-000.22.771*
Miller 1 [ 02 ]  104 mm  10 mm F-000.22.772*
Miller 2 [ 03 ]  155 mm  13 mm F-000.22.773*
Miller 3 [ 04 ]  195 mm  13 mm F-000.22.774*
Miller 4 [ 05 ]  221 mm  14 mm F-000.22.775*
Mac 1 [ 06 ]  90 mm  9 mm F-000.22.761*
Mac 2 [ 07 ]  114 mm  10 mm F-000.22.762*
Mac 3 [ 08 ]  134 mm  14 mm F-000.22.763*
Mac 4 [ 09 ]  154 mm  14 mm F-000.22.764*

* 25 lâminas descartáveis embaladas individualmente em caixas dispensadoras.

Para conjunto de emergência HEINE XP consultar página 076. 

 

: Uso único.

XP Miller 1 visão lateral

XP Mac 2 visão lateral

LARINGOSCÓPIOS 
XP
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Cabo de Laringoscópio Descartável HEINE® XP 
Elimina a infecção cruzada

A caixa do cabo descartável do laringoscópio é operada através do encaixe de pilhas 
do laringoscópio, divulgado à escala mundial, para cabos padrão F.O. HEINE. Após a 
intubação, o encaixe de pilhas do laringoscópio pode ser removido da caixa do cabo 
sem ser contaminado.

Cilindro do cabo de laringoscópio descartável XP com tampa inferior

sem encaixe de pilhas do laringoscópio, em embalagens de 25 unidades F-000.22.926

Encaixe de pilhas do laringoscópio  
Standard F.O.

2,5 V
3,5 V  
NiMH

3,5 V  
Li-ion

com iluminação XHL e  
tampa inferior Standard F.O. F-001.22.858 F-002.22.868 –
com iluminação LED e  
tampa inferior Standard F.O. F-008.22.858 F-008.22.868 F-008.22.889
com iluminação XHL e  
tampa inferior Standard F.O. 4 NT – – F-007.22.893*
com iluminação LED e  
tampa inferior Standard F.O. 4 NT – – F-008.22.893*

Lâmpada sobressalente Xenon  
Halógena XHL X-001.88.035 X-002.88.044 X-002.88.044

* Atenção: a inserção do laringoscópio com a nova tampa inferior HEINE F.O. 4 NT só pode ser carregada 

no novo carregador de mesa HEINE NT 4.

: Uso único.

A caixa do cabo XP descartável foi especialmente desenvolvida para ser operada com 
encaixes de pilhas de laringoscópios HEINE. O encaixe de pilhas do laringoscópio HEINE é 
colocado na caixa do cabo descartável e ao rodar a tampa inferior acende a iluminação. Após 
a intubação, a unidade de base do cabo é novamente destacada, e o encaixe de pilhas do 
laringoscópio desliza para o exterior sem perigo de contaminação. A caixa do cabo, a  
tampa inferior, bem como a lâmina XP são eliminadas.

LARINGOSCÓPIOS 
XP

NEU

NEU

NEU
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LARINGOSCÓPIOS
CABOS DE LARINGOSCÓPIOS

Cabo de laringoscópio HEINE® Standard F.O. 4 LED NT
com iluminação LEDHQ

Cabo de laringoscópio HEINE Standard F.O. 4 LED NT [ 01 ] com tubo externo e 
encaixe de pilhas do laringoscópio [ 02 ] com Tecnologia LED.

 LED em HQ: O novo padrão na iluminação LED definindo uma intensidade de luz,  
homogeneidade e rendimento de cor optimizados para uma visualização com o máximo 
de precisão. Vermelho é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor: normalmente 5 200 K. 
Função exclusiva de redução graduada da luz: O cabo de laringoscópio Standard 
F.O. LED fornece um brilho máximo a uma intensidade constante. Assim que as pilhas 
ou as baterias de carga atingem um baixo nivel de carga, o cabo LED eletrônico dá um 
sinal visível. Através de uma redução gradual do brilho (função fade out), o cabo LED 
chama a atenção ao utilizador para a substituição das baterias ou para o fato de o 
cabo ter de ser carregado. 
Os cabos de laringoscópio HEINE Standard F.O. 4 LED NT podem ser  
convertidos de cabos de pilhas para cabos de carga através de uma simples 
troca da tampa inferior.
Compatíveis com todas as lâminas ISO 7376 (padrão verde).

Cabo de laringoscópio HEINE® Standard F.O. 4 NT
com iluminação XHL

Cabo de laringoscópio HEINE Standard F.O. 4 NT [ 01 ] com tubo externo e encaixe 
de pilhas do laringoscópio [ 02 ] com Tecnologia Halógena Xenon XHL. 

Leve e conveniente.
Os cabos de laringoscópio HEINE Standard F.O. 4 NT podem ser  
convertidos de cabos de pilhas para cabos de carga através de uma simples 
troca da tampa inferior. 
O tubo externo do cabo pode ser esterilizado ou autoclavado enquanto a
bateria é recarregada. Compatível com Sterrad® e outros procedimentos de  
esterilização com gás plasma em baixa  temperatura.
Compatíveis com todas as lâminas ISO 7376 (padrão verde).

click

Tampa inferior HEINE® F.O. 4 NT  para cabos Standard F.O. 

O cabo do laringoscópio Standard F.O. pode ser equipado com a tampa inferior  
Standard F.O. 4 NT.

Visor com nível da carga na tampa inferior. O indicador que acende a laranja adverte 
para o nível baixo de carga.
Tempo de carga rápido com o carregador de mesa NT 4.
Até 13 horas de funcionamento.
Tecnologia Li-ion – sem efeito de memória, carregamento imediato sem  
consideração do estado de carga.

Para atualizar os cabos de laringoscópios existentes, encomende a tampa inferior 
Standard F.O. 4 NT, juntamente com a respectiva bateria Li-ion recarregável. Além disso, 
para carregar os cabos, você necessita de um carregador de mesa NT 4.

NOVO
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LARINGOSCÓPIOS
CABOS DE LARINGOSCÓPIOS

Cabos de Laringoscópios HEINE® F.O. 4 NT
Íon de lítio em todos os tamanhos de pega – iluminação XHL ou LEDHQ

O sistema F.O. comprovado de cabo de laringoscópio da HEINE, agora  
disponível com íon de lítio em todos os tamanhos de cabo – opcionalmente  
com iluminação XHL ou LEDHQ. 

  Cabos de Laringoscópio Standard F.O. 4 LED NT
3,5 V
Li-ion

Cabo Standard F.O. 4 LED NT, completo [01] F-008.22.894
Encaixe de pilhas do laringoscópio LED sem tampa inferior [ 02 ] F-008.22.890
Tampa inferior F.O. 4 NT [ 03 ] F-002.22.884
Bateria Recarregável [ 05 ] X-007.99.383
Tubo externo para cabo [ 06 ] F-000.22.824
Carregador de mesa NT 4 (sem cabo) X-002.99.494

Cabo de bateria de laringoscópio Standard F.O. LED 2,5 V
Cabo Standard F.O. LED, completo [01] F-008.22.860
Tampa inferior [ 04 ] F-001.22.861

Cabos de Laringoscópio Standard F.O. 4 NT (XHL) 3,5 V  Li-ion

Cabo Standard F.O. 4 NT, completo [01] F-007.22.894
Encaixe de pilhas do laringoscópio sem tampa inferior [ 02 ] F-002.22.859
Tampa inferior F.O. 4 NT [ 03 ] F-002.22.884
Bateria Recarregável [ 05 ] X-007.99.383
Tubo externo para cabo [ 06 ] F-000.22.824
Lâmpada sobressalente X-002.88.044
Carregador de mesa NT 4 (sem cabo) X-002.99.494

Cabo de bateria de laringoscópio Standard F.O. (XHL) 2,5 V
Cabo Standard F.O., completo [01] F-001.22.860
Tampa inferior [ 04 ] F-001.22.861

  Cabos de Laringoscópio F.O. 4 SLIM LED NT
2,5 V
Li-ion

Cabo F.O. 4 SLIM LED NT, completo [ 01 ] F-008.22.804
Encaixe de pilhas do laringoscópio LED sem tampa inferior [ 02 ] F-008.22.801
Tampa inferior F.O. 4 SLIM NT [ 03 ] F-000.22.854
Bateria Recarregável M2Z 4 NT Li-ion [ 05 ] X-007.99.104
Tubo externo para cabo [ 06 ] F-000.22.804
Carregador de mesa NT 4 (sem cabo) X-002.99.494
Dois adaptadores X-000.99.086

Cabo de bateria de laringoscópio F.O. SLIM LED 2,5 V
Cabo F.O. SLIM LED, completo [ 01 ] F-008.22.800
Tampa inferior [ 04 ] F-000.22.851

Atenção: as novas versões com bateria Li-ion de 3,5 V só podem ser carregadas no novo carregador de 

mesa HEINE NT 4.

NOVO
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LARINGOSCÓPIOS
CABOS DE LARINGOSCÓPIOS E CARREGADOR

Carregador de mesa HEINE® NT 4 e Adaptadores  

Todos os cabos de laringoscópios recarregáveis HEINE F.O. 4 NT só podem  
ser carregados no carregador de mesa NT 4. Alguns cabos requerem o uso de um
adapatador. Para informações detalhadas sobre os carregador de mesa NT 4 e  
adaptadores, por favor veja página 122.

Carregador de mesa NT 4 

sem cabo, com adaptadores para encaixe de pilhas do laringoscópio 
Standard F.O. 4 NT, Cabo de Laringoscópio F.O. 4 SHORT NT X-002.99.494

Dois adaptadores para cabo recar. laringosc. F.O. 4 SLIM NT [ 01 ] X-000.99.086

Cabos de Laringoscópios HEINE® F.O. 4 NT
Íon de lítio em todos os tamanhos de pega – iluminação XHL ou LEDHQ

Cabos de Laringoscópio F.O. 4 SLIM NT (XHL) 3,5 V  Li-ion

Cabo F.O. 4 SLIM NT, completo [ 01 ] F-007.22.804
Encaixe de pilhas do laringoscópio sem tampa inferior [ 02 ] F-002.22.801
Tampa inferior F.O. 4 SLIM NT [ 03 ] F-000.22.854
Bateria Recarregável M3Z 4 NT Li-ion [ 05 ] X-007.99.380
Tubo externo para cabo [ 06 ] F-000.22.804
Lâmpada sobressalente X-002.88.044
Carregador de mesa NT 4 (sem cabo) X-002.99.494
Dois adaptadores X-000.99.086

Cabo de bateria de laringoscópio F.O. SLIM (XHL) 2,5 V
Cabo F.O. SLIM, completo [ 01 ] F-001.22.800
Tampa inferior [ 04 ] F-000.22.851

  Cabo de Laringoscópio F.O. 4 SHORT LED NT 2,5 V  Li-ion

Cabo F.O. 4 SHORT LED NT, completo [ 01 ] F-008.22.424
Unidade de carregamento S2Z 4 NT Li-ion [ 02 ] X-007.99.304
Carregador de mesa NT 4 (sem cabo) X-002.99.494

Cabo de bateria de laringoscópio F.O. SHORT LED 2,5 V
Cabo F.O. SHORT LED, completo [ 03 ] F-008.22.812

Cabo de Laringoscópio F.O. 4 SHORT NT (XHL) 3,5 V  Li-ion

Cabo F.O. 4 SHORT NT, completo [ 01 ] F-007.22.424
Unidade de carregamento K3Z 4 NT Li-ion [ 02 ] X-007.99.394
Lâmpada sobressalente X-002.88.044
Carregador de mesa NT 4 (sem cabo) X-002.99.494

Cabo de bateria de laringoscópio F.O. SHORT (XHL) 2,5 V
Cabo F.O. SHORT, completo [ 03 ] F-001.22.812

Atenção: as novas versões com bateria Li-ion de 3,5 V só podem ser carregadas no novo carregador de 
mesa HEINE NT 4.

NOVO

NOVO



[ 072 ] 03

Conjuntos de Laringoscópio F.O. HEINE® Classic+®

Conjuto completo com: Lâminas Paed1, Mac2 e Mac3 
Lâmpada XHL sobressalente
em estojo zipper

Conjunto Classic+ 2,5 V
3,5 V
Li-ion

com cabo Standard F.O. a pilhas F-119.10.860
com cabo recarregável Standard F.O. 4 NT  
com bateria Li-ion e carregador de mesa NT 4 F-119.23.865*

Conforme acima, mas com iluminação LED, sem lâmpada sobressalente.

   Conjunto Classic+ 2,5 V
3,5 V
Li-ion

com cabo Standard F.O. a pilhas F-119.18.860
com cabo recarregável Standard F.O. 4 LED NT  
com bateria Li-ion e carregador de mesa NT 4 F-119.94.865*

Conjuto completo com: Lâminas Paed1, Mac2, Mac3 e Mac4 
Lâmpada XHL sobressalente
em estojo zipper

Conjunto Classic+ 2,5 V
3,5 V
Li-ion

com cabo Standard F.O. a pilhas F-120.10.860
com cabo recarregável Standard F.O. 4 NT  
com bateria Li-ion e carregador de mesa NT 4 F-120.23.865*

Conforme acima, mas com iluminação LED, sem lâmpada sobressalente.

   Conjunto Classic+ 2,5 V
3,5 V
Li-ion

com cabo Standard F.O. a pilhas F-120.18.860
com cabo recarregável Standard F.O. 4 LED NT  
com bateria Li-ion e carregador de mesa NT 4 F-120.94.865*

LARINGOSCÓPIOS
CONJUNTOS

Atenção: a versão com bateria Li-ion de 3,5 V é fornecida com a nova tampa inferior HEINE F.O. 4 NT e,
por isso, só pode ser carregada com o carregador de mesa HEINE NT 4.

NEU

NEU

NEU

NEU
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LARINGOSCÓPIOS
CONJUNTOS

Conjuntos de Laringoscópio F.O. HEINE® FlexTip+

Conjuto FlexTip+ completo com: Lâminas Mac3 e Mac4 
Lâmpada XHL sobressalente
em maleta 

Conjunto FlexTip+ 2,5 V
3,5 V
Li-ion

com cabo Standard F.O. a pilhas F-230.10.860
com cabo recarregável Standard F.O. 4 NT  
com bateria Li-ion e carregador de mesa NT 4 F-230.23.865*

  
Conforme acima, mas com iluminação LED, sem lâmpada sobressalente.

   Conjunto FlexTip+ 2,5 V
3,5 V
Li-ion

com cabo Standard F.O. a pilhas F-230.18.860
com cabo recarregável Standard F.O. 4 LED NT  
com bateria Li-ion e carregador de mesa NT 4 F-230.94.865*

Maleta para conjunto de Laringoscópio F.O FlexTip+ 
(F-227, F-229 ou F-230) F-227.01.000
Lâminas FlexTip+ Mac3 e Mac4, sem cabo, em maleta F-000.22.316

Conjuntos de Laringoscópio F.O. HEINE® Mac Modular+

Conjuto completo com: Lâminas F.O. Modular+ Mac1, Mac2, Mac3 e Mac4 
Lâmpada XHL sobressalente
em estojo zipper 

Conjunto FlexTip+ 2,5 V
3,5 V
Li-ion

com cabo Standard F.O. a pilhas F-228.10.860
com cabo recarregável Standard F.O. 4 NT  
com bateria Li-ion e carregador de mesa NT 4 F-228.23.865*

Conforme acima, mas com iluminação LED, sem lâmpada sobressalente.

   Conjunto FlexTip+ 2,5 V
3,5 V
Li-ion

com cabo Standard F.O. a pilhas F-228.18.860
com cabo recarregável Standard F.O. 4 LED NT  
com bateria Li-ion e carregador de mesa NT 4 F-228.94.865*

Atenção: a versão com bateria Li-ion de 3,5 V é fornecida com a nova tampa inferior HEINE F.O. 4 NT e,
por isso, só pode ser carregada com o carregador de mesa HEINE NT 4.

NEU

NEU

NEU

NEU
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03 LARINGOSCÓPIOS
CABOS DE LARINGOSCÓPIOS 

Cabos de Laringoscópios F.O. HEINE
Os nossos cabos de laringoscópios anteriores com Li-ion L e NiMH

Todos os cabos aqui representados não são compatíveis com a nova geração de cabos 
F.O. 4 ou com o novo carregador de mesa NT 4. Os cabos recarregáveis aqui especificados 
apenas são compatíveis com os sistemas anteriores e com o carregador de mesa NT 300. 
O carregador de mesa NT 300 não é compatível com a geração de cabos F.O. 4.

   Cabos de Laringoscópio 
Standard F.O. LED

2,5 V
3,5 V
NiMH

3,5 V
Li-ion  L

Cabo Standard F.O. LED,  
completo [ 01 ] F-008.22.860 F-008.22.863 F-008.22.891
Encaixe de pilhas do laringoscópio 
LED sem tampa inferior [ 02 ] F-008.22.890 F-008.22.890 F-008.22.890
Tampa inferior [ 03 ] [ 04 ] [ 05 ] F-001.22.861 F-002.22.867 F-002.22.887
Bateria Recarregável [ 06 ] [ 07 ] – X-002.99.382 X-007.99.383
Tubo externo para cabo [ 08 ] F-000.22.824 F-000.22.824 F-000.22.824
Carregador NT 300 (sem cabo) – X-002.99.495 X-002.99.495

Cabos de Laringoscópio 
Standard F.O.

2,5 V
3,5 V
NiMH

3,5 V
Li-ion  L

Cabo Standard F.O., completo [ 01 ]  F-001.22.860 F-002.22.863 F-007.22.885
Encaixe de pilhas do laringoscópio 
sem tampa inferior [ 02 ] F-001.22.859 F-002.22.859 F-002.22.859
Tampa inferior [ 03 ] [ 04 ] [ 05 ] F-001.22.861 F-002.22.867 F-002.22.887
Bateria recarregável [ 06 ] [ 07 ] – X-002.99.382 X-007.99.383
Tubo externo [ 08 ] F-000.22.824 F-000.22.824 F-000.22.824
Lâmpada sobressalente X-001.88.035 X-002.88.044 X-002.88.044
Carregador NT 300 (sem cabo) – X-002.99.495 X-002.99.495

L: Cabo recarregável com mostrador do status de carga na tampa inferior.

Além do cabo de laringoscópio F.O. padrão, HEINE oferece uma série de versões de
outros cabos de laringoscópio F.O. para atender às necessidades de todos os clientes.
Todos os cabos disponíveis tanto com pilhas quanto com baterias recarregáveis (exceto 
o cabo de laringoscópio SANALON+ F.O. SP). Atenção: Os cabos pequenos e curtos 
LED estão disponíveis na versão 2,5 V a pilha (designação de 2,5 V) e na versão  
2,5 V bateria recarregável (designação de 2,5 V NiMH).

    Cabo de Laringoscópio  
 F.O. LED Pequeno

2,5 V
2,5 V
NiMH

Cabo F.O. pequeno, completo [ 01 ] F-008.22.800 F-008.22.806*
Encaixe de pilhas do laringoscópio LED  
sem tampa inferior [ 02 ]

F-008.22.801 F-008.22.801*

Tampa inferior [ 03 ] [ 04 ] F-000.22.851 F-000.22.852
LED Bateria recarregável M2Z [ 05 ] – X-001.99.306*
Tubo externo [ 06 ] F-000.22.804 F-000.22.804
Carregador NT 300 (sem cabo / sem adaptador) – X-002.99.495
Dois adaptadores para carregador NT 300 – X-000.99.086

* recarregável apenas com carregador NT 300 a partir do número de série SN 101 1000 001.

Cabo de Laringoscópio F.O. Pequeno 2,5 V
3,5 V
NiMH

Cabo F.O. pequeno, completo [ 01 ] F-001.22.800 F-002.22.806
Encaixe de pilhas do laringoscópio  
sem tampa inferior [ 02 ] F-001.22.801 F-002.22.801
Tampa inferior [ 03 ] [ 04 ] F-000.22.851 F-000.22.852
Bateria recarregável [ 05 ] – X-002.99.106
Tubo externo [ 06 ] F-000.22.804 F-000.22.804
Lâmpada sobressalente X-001.88.035 X-002.88.044
Carregador NT 300 (sem cabo / sem adaptador) – X-002.99.495
Dois adaptadores para carregador NT 300 – X-000.99.086
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03 LARINGOSCÓPIOS
CABOS DE LARINGOSCÓPIOS E CARREGADOR

Cabos de Laringoscópios HEINE F.O.
Os nossos cabos de laringoscópios anteriores com Li-ion L e NiMH

  Cabo de Laringoscópio F.O. LED Curto 2,5 V 2,5 V  NiMH

Cabo F.O. Curto, completo
versão pilha 2,5 V [ 01 ] ou recarregável 2,5 V [ 02 ] F-008.22.812 F-008.22.414*
LED Bateria recarregável S2Z [ 03 ] – X-001.99.307*
Carregador NT 300 (sem cabo) – X-002.99.495

* recarregável apenas com carregador NT 300 a partir do número de série SN 101 1000 001.

Cabo de Laringoscópio F.O. Curto 2,5 V 3,5 V  NiMH

Cabo F.O. Curto, completo 2,5 V [ 01 ] ou 3,5 V [ 02 ] F-001.22.812 F-002.22.414
Bateria recarregável K3Z [ 03 ] – X-002.99.393
Lâmpada sobressalente X-001.88.035 X-002.88.044
Carregador NT 300 (sem cabo) – X-002.99.495

O cabo angular de fibra ótica pode ser utilizado com qualquer lâmina de Fibra Ótica 
HEINE. O ângulo da lâmina em relação ao cabo permite uma visualização 
significativamente melhor para a intubação em caso de lesões do pescoço. Um 
único cabo F.O. Angular para todas as Lâminas F.O. (exceto FlexTip).

Cabo F.O. Angular 2,5 V
3,5 V
NiMH

3,5 V
Li-ion  L

Cabo F.O. Angular, completo [ 01 ] F-001.22.941 F-002.22.942 F-007.22.945
Tampa inferior [ 02 ] [ 03 ] X-000.99.119 X-002.99.412
Bateria recarregável [ 04 ] – X-002.99.382
Lâmpada sobressalente X-001.88.035 X-002.88.044 X-002.88.044
Carregador NT 300 (sem cabo) – X-002.99.495 X-002.99.495

Cabo econômico de alta qualidade à bateria com conector SANALON.  
Não recomendado para uso comcabo de metal.

Cabo de Laringoscópio F.O. SP 2,5 V

Cabo F.O. SP, completo [ 01 ] F-001.22.815
Lâmpada sobressalente X-001.88.035

Carregador HEINE® NT 300 e Adaptadores 

Todos os cabos de laringoscópios recarregáveis HEINE F.O. anteriores, das páginas 
074 – 075 podem ser recarregados no carregador NT 300 e no carregador NT 200 
HEINE. Exceções são as versões recarregáveis dos cabos F.O. LED Curto e Pequeno.* 
Alguns requerem o uso de um adapatador. 

Carregador NT 300

Carregador sem cabo, com adaptadores para encaixe de pilhas  
do laringoscópio Standard F.O., Cabo F.O. Angular e Cabo de  
Laringoscópio F.O. Curto X-002.99.495

Dois adaptadores para cabo recar. laringosc. F.O. Pequeno [ 01 ] X-000.99.086
  

*Devido às exigências cada vez maiores sobre a função de gestão de carga dessas baterias recarregáveis, 
uma recente geração carregadores HEINE NT 300 deve ser utilizada de forma adequada e recarregar 
totalmente as baterias recarregáveis. Esta última geração de carregadores HEINE NT 300, podem ser 
identificadas com o número de série na parte inferior da estação de recarga. Estes recarregadores que 
começam com o número de série SN 101 1000 001 são compatíveis.
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Conjunto de Emergência HEINE® XP com lâminas descartáveis

Especialmente desenhado para emergências, com as novas lâminas descartáveis 
HEINE XP. Estes conjuntos estão equipados com lâminas XP que possuem o mesmo 
desenho anatômico das lâminas Classic+, as lâminas F.O. com feixe de fibra ótica 
integrado mais vendidas no mundo.

O conjunto de Laringoscópio de Emergência HEINE XP é composto com as 5 lâminas 
de formato e tamanho mais usados, tanto para o atendimento adulto quanto para o 
pediátrico. Disponível para uso imediato com cabo F.O. SP e pilhas alcalinas.

Conjunto de Emergência XP 2,5 V

com Lâminas Miller0, Miller1, Mac2, Mac3, Mac4,
Cabo F.O. SP 2,5 V, duas pilhas alcalinas, em maleta F-257.10.815

Lâmina XP* Comprimento Largura Distal

Miller 0  80 mm  10 mm F-000.22.771*
Miller 1  104 mm  10 mm F-000.22.772*
Mac 2  114 mm  10 mm F-000.22.762*
Mac 3  134 mm  14 mm F-000.22.763*
Mac 4  154 mm  14 mm F-000.22.764*

* Dispensador com 25 Lâminas descartáveis , embaladas individualmente.

Conjunto de Acessório de Emergência XP 2,5 V

Cabo F.O. SP 2,5 V com lâmpada sobressalente F-001.22.815

Lâmpada sobressalente Xenon Halógena XHL para cabo F.O. SP X-001.88.035
Jogo com 5 lâminas XP de reposição, 
Miller0, Miller1, Mac2, Mac3, Mac4 (uma de cada) F-000.22.740

LARINGOSCÓPIOS
CONJUNTOS
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DERMATOSCÓPIOS

Ampliação
Ampliação 10 – 16 x 6 – 9 x 10 x 10 x

Illuminação 
Iluminação   ¨ ¨ ¨

Iluminação XHL ¨

Função “Toggle” ¨

Tipo de exame
Polarização ¨ ¨

Imersão ¨ ¨ ¨

Contacto ¨ ¨ ¨ ¨

Sem contacto ¨

Tamanho do instrumento
Profissional ¨  

Compacto  ¨ ¨ ¨

Fonte de energia disponível
Bateria 2,5 V ¨ ¨ ¨ ¨

Bateria recarregável 2,5 V ¨ ¨ ¨

Bateria recarregável 3,5 V ¨

Acessórios
Disco de contato com escala ¨ ¨ ¨ ¨

Disco de contato sem escala ¨ ¨ ¨

Disco de contato pequeno ¨ ¨ ¨

Adaptador fotográfico SLR ¨

Página 078 081 083 084

Dermatoscópios HEINE 
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Dermatoscópio HEINE DELTA® 20 T
Imagens de alta qualidade e flexibilidade de diagnóstico – com LEDHQ

Para o exame dermatoscópico do diagnóstico precoce de melanoma maligno.
Também para o exame de lesões não melanocíticas, carcinoma basocelular e
dermatofibroma. 

Óptica de precisão HEINE.  O sistema óptico acromático de alta qualidade oferece 
imagens de grande definição e de alta resolução. Com o sistema de focagem, é obtida 
uma ampliação de 10 a 16 vezes para a vista detalhada até das mais pequenas estruturas.
Ocular ajustável. Foco individual, faixa de correção cerca de -6 a +6 dioptria.
 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 5 000 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 80 em uma escala máxima de 100. 
Disco de contato pequenas opcionais. Disco de contato pequenas especiais para 
lesões de difícil acesso.
Possibilidades para a documentação digital. Pode ser ligado facilmente com o 
sistema de lentes da câmara digital HEINE às câmaras SLR dos principais fabricantes. 
As lentes especialmente desenvolvidas do adaptador fotográfico unem a câmara e o 
DELTA 20 T numa combinação imbatível. O resultado é uma qualidade da imagem ao 
mais alto nível.

Cabeça de dermatoscópio DELTA 20 T LED

com disco de contato 23 mm Ø, escala e  
compêndio de dermatoscopia, sem cabo K-008.34.221 
com disco de contato 23 mm Ø, sem escala e  
compêndio de dermatoscopia, sem cabo K-008.34.222
Cabeça de dermatoscópio DELTA 20 T sem disco de contato K-008.34.220

Função “Toggle” para alternar entre modo de iluminação polarizada e não  
polarizada. Comutação conveniente entre vista polarizada e não polarizada premindo 
uma tecla. Troca desnecessária das rodas de contacto. A função adicional de diagnóstico 
possibilita, durante a visualização de estruturas cristalinas e milia, o reconhecimento 
dos chamados “Blink Signs”.

DERMATOSCÓPIOS
DELTA 20 T

NOVO

EXCLUSIVO NA HEINE
NEU
· Função “Toggle”

· LEDs de alto de sempenho

· Ótica de precisão periférica

Gravação com luz  
não polarizada

Gravação com luz 
polarizada

“Blink Sign” durante a gravação de um carcinoma basocelular
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DERMATOSCÓPIOS
DELTA 20 T

Conjuntos de Dermatoscópio HEINE DELTA® 20 T

Conjunto completo com: Dermatoscópio DELTA 20 T
disco de contato 23 mm Ø com escala
óleo de dermatoscopia 10 ml
compêndio de dermatoscopia
estojo rígido:

Conjuntos DELTA 20 T LED

Cabo pilhas BETA (2,5 V) K-262.10.118
Cabo recarregável BETA 4 USB com cabo USB e carregador K-262.28.388
Cabo recarregável BETA 4 USB K-262.28.387
Cabo recarregável BETA 4 NT com carregador de mesa NT 4 K-262.24.420

NOVO

NEU

NEU
Nuova gamma di manici BETA 4 – per maggiori informazioni vedi pag. 120 – 122.

NEU

NEU
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DERMATOSCÓPIOS
ACESSÓRIOS

Acessórios
para o Dermatoscópio DELTA 20 T

Disco de Contato para DELTA 20 T

23 mm Ø, com escala [ 01 ] K-000.34.216 
23 mm Ø, sem escala [ 01 ] K-000.34.217
Disco de contato pequeno, 8 mm Ø [ 02 ] 
para o exame de lesões inacessíveis K-000.34.205

Óleo de Dermatoscopia

Caixa com 6 unidades de 10 ml. Redução de reflexos em  
camadas exteriores da derme. K-000.34.005

Adaptador Fotográfico SLR
para dermatoscópio / câmera digital SLR com óticas. 
Amplo campo de imagem, imagem Clara

para Canon K-000.34.185
para Nikon K-000.34.186
para Olympus K-000.34.187

Cabo de Conexão 

(1,3 m) para o instrumento / cabo X-000.99.231

Suporte BETA para Cinto

para cabo BETA X-000.99.008

Conjuntos de acessórios fotográficos
inclui adaptador fotográfico SLR, cabo de conexão, anel de distância, 
e suporte BETA para cinto

para Canon K-000.34.190
para Nikon K-000.34.191
para Olympus K-000.34.192
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Dermatoscópio HEINE® NC 1
Dermatoscópio com LEDHQ para um exame sem contato

Velocidade e precisão de diagnóstico para as elevadas exigências do dia-a-dia da 
prática. 

Iluminação polarizada para um exame bastante pormenorizado de estruturas  
cristalinas e vasculares sem utilizar líquidos de contato.
Ótica de precisão HEINE com ampliação até 6 vezes – O sistema ótico asférico de 
elevado valor oferece imagens de grande definição e de alta resolução.
 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 5 000 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 80, especial para tons vermelhos (R9) > 35 em uma escala máxima de 100. 
Rodas de contato opcionais com ampliação adicional. Ao acrescentar as rodas 
de contato opcionais, o NC 1 muda para um dermatoscópio de luz de incidente  
tradicional com escala e ampliação reforçada (9 vezes). A velocidade e um  
manuseamento simples de um dermatoscópio sem contato combina com uma  
representação detalhada e precisa de um aparelho de contato, em conjunto com  
um instrumento!

Dermatoscópio NC 1 2,5 V  LED

Cabeça de dermatoscópio NC 1, sem cabo D-008.78.130
com cabo a pilhas mini 3000 (com pilhas) D-008.78.132
com cabo recarregável mini 3000 (com bateria recarregável) D-008.78.133
com disco de contato, cabo a pilhas mini 3000 (com pilhas) D-008.78.134
com disco de contato, cabo recarregável mini 3000  
(com bateria recarregável) D-008.78.135

Disco de contato com escala D-000.78.115

 Exame sem contato

 LED in HQ

 Rodas de contato opcionais

DERMATOSCÓPIOS
DERMATOSCÓPIO NC 1

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.
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Conjuntos de Dermatoscópio HEINE® NC 1

Conjunto Dermatoscópio NC 1 2,5 V  LED

Cabeça de dermatoscópio NC 1 com disco de contato com escala,
cabo a pilhas mini 3000 (com pilhas),
Estojo com ziper D-892.78.021

Conjunto Dermatoscópio NC 1 e Otoscópio F.O. mini 3000 LED 
com cabos recarregáveis 2,5 V  LED

Cabeça de dermatoscópio NC 1 com disco de contato com escala,
Cabeça de otoscópio F.O. mini 3000 LED,
2 cabos recarregáveis mini 3000 (com baterias recarregáveis),
Carregador mini NT D-890.11.022

 

Conjunto Dermatoscópio NC 1 e Otoscópio F.O. mini 3000 LED
com cabos a pilhas 2,5 V  LED

Cabeça de dermatoscópio NC 1 sem disco de contato,
Cabeça de otoscópio F.O. mini 3000 LED,
2 cabos a pilhas mini 3000 (com pilhas),
5 espéculos descartáveis AllSpec de 2,5 mm e 4 mm Ø,
Estojo com ziper D-891.11.021

 

Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

DERMATOSCÓPIOS
DERMATOSCÓPIO NC 1

NEU
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DERMATOSCÓPIOS
mini 3000 LED

Dermatoscópio HEINE mini 3000® LED
com iluminação LED de qualidade HEINE – LEDHQ

Moderno Dermatoscópio com luz LED que dispensa manutenção. O dobro de  
claridade que os dermatoscópios convencionais xenon halógena. 

Livre de manutenção, não requer troca de LED ou lâmpada.
Controle térmico do LED, garante potente iluminação constante durante toda
sua vida útil.
 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 4 000 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 95, especial para tons vermelhos (R9) > 90 em uma escala máxima de 100. 
Dobro de claridade que os instrumentos Xenon Halógeno.
Indicador de Desempenho: Máxima intensidade de luz ao ligar o instrumento.  
Na continuidade do uso o desempenho da luz é regulado de acordo com o nível de 
carga da bateria.
O escurecimento da luz sinaliza a necessidade de troca das pilhas. 
Tempo de operação de até 10 horas. As pilhas são menos trocadas, duração mais 
longa das baterias recarregáveis.  

Per ulteriori dati tecnici vedi Dermatoscópio mini 3000 con illuminazione XHL a 
pagina 084.

Dermatoscópio mini 3000 2,5 V  LED

com disco de contato, cabo a pilhas mini 3000 e óleo de 
dermatoscopia 10 ml D-008.78.107 
com disco de contato com escala, cabo a pilhas mini 3000 e óleo 
de dermatoscopia 10 ml D-008.78.109 
com disco de contato e sem cabo D-008.78.106 
com disco de contato com escala e sem cabo D-008.78.108

 Livre de manutenção

 Brilhante iluminação LED

 Até 10 horas de funcionamento 

Conjunto de Dermatoscópio LED HEINE mini 3000®

Conjunto Dermatoscópio mini 3000
com disco de contato sem escala 2,5 V  LED

Dermatoscópio mini 3000 LED com disco de contato sem escala, 
óleo dermatoscopia 10 ml,
cabo de pilhas mini 3000,
estojo com ziper D-887.78.021 

 

Conjunto Dermatoscópio mini 3000
com disco de contato com escala 2,5 V  LED

Dermatoscópio mini 3000 LED com disco de contato com escala, 
óleo dermatoscopia 10 ml,
cabo de pilhas mini 3000,
estojo com ziper D-888.78.021 
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Para informações completas sobre bateria e cabos recarregáveis HEINE, veja páginas 120 – 125.

DERMATOSCÓPIOS
mini 3000

Dermatoscópio HEINE mini 3000®

Dermatoscópio de bolso con illuminazione XHL

Moderno dermatoscópio de bolso com tecnologia de lâmpadas halogéneas de xénon 
XHL. Luz concentrada e brilhante para uma iluminação uniforme com reprodução de 
cores autêntica. Design exclusivo e compacto com óptica de qualidade. Ampliação de 
10 x com ótica de foco e cabeça do instrumento em metal. Intercambiável com sistema 
de cabos mini 3000. Disponível nas cores preto e azul.
  
20.000 ciclos garantidos de liga / desliga do interruptor.
Sistema ótico de cor neutra de alta qualidade com lentes acromáticas livres  
de distorção de lado a lado, imagens nítidas de toda área de exame com 10 x  
de aumento.
Diferentes discos de contato a escolha para exame. Discos de contato com e
sem escala, autoclaváveis.
Especial disco de contato pequeno para exame das lesões de difícil acesso.
Compêndio de dermatoscopia detalhado. 
Troca de pilhas (tamanho AA) ou, recarga das baterias recarregáveis opcionais
com carregador mini NT*.
2 peças: cabo e cabeça. Fácil manutenção, flexível.
Projeto premiado. Maxima Qualidade em minima dimensão. 

Dermatoscópio mini 3000 2,5 V  XHL

com disco de contato, cabo a pilhas mini 3000 e óleo de 
dermatoscopia 10 ml D-001.78.107 
com disco de contato com escala, cabo a pilhas mini 3000 e óleo 
de dermatoscopia 10 ml D-001.78.109 
com disco de contato e sem cabo D-001.78.106 
com disco de contato com escala e sem cabo D-001.78.108

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-001.88.109

*Para elevar a um instrumento recarregável com carregador mini NT, por favor consulte 
a página 125.

 Moderno dermatoscópio de bolso

 Construção em metal sólido

 Aumento de 10 x
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Acessórios
para Dermatoscópio mini 3000 LED e Dermatoscópio mini 3000

 Disco de Contato

sem escala [ 01 ] D-000.78.116
com escala [ 01 ] D-000.78.117
Disco de contato pequeno, 8 mm Ø [ 02 ]
para o exame de lesões inacessíveis K-000.34.008

 Óleo de Dermatoscopia

Caixa com 6 unidades de 10 ml [ 03 ]. Redução de reflexos em  
camadas exteriores da derme. K-000.34.005

DERMATOSCÓPIOS
mini 3000 ACESSÓRIOS
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[ 02 ]

SHOCKPROOF

HEINE GAMMA® G7
O modelo construído em liga de alumínio e válvula de precisão

A prova de choques.
Livre de látex.
Exclusivo Sistema de Distribuição de Pressão.
Manômetro com segurança de sobrepressão. Assegura desempenho e durabilidade.
Micro filtro. Protege a válvula e o manômetro.
Grande tamanho do mostrador. Diâmetro 56 mm em preto e branco de mais fácil leitura.
Ponteiro de Alta qualidade. Calibrado precisamente, durável e resistente a choques.
Pêra insufladora grande. 50 % maior para mais rápida insuflação do manguito.
Exclusiva válvula de ar rosqueada. Ajuste fino e preciso da saída de ar, rápido 
esvaziamento e extrema durabilidade. Borracha limitadora previne o fechamento da 
válvula.
Parte superior da carcaça em liga de alumínio com anel de absorção protege o 
ponteiro e vidro de choques.
Parte inferior da carcaça moldada em plásticos com superfície antiderrapante de 
absorção de choque.
Apoio palmar ajustável em liga Leve. Para destros e canhotos.
Alta qualidade, manguito de tubo único e braçadeira com fechamento em 
velcro. Lavável.
Desenho ergonômico: G7 está bem balanceado para comodidade e fácil manejo.
10 anos de garantia.*

*que cobre a conformidade, o processamento e a construção por um período de 10 anos da data de 

compra.

GAMMA  G7  

completo com braçadeira adulto, bolsa de zíper M-000.09.232
completo com braçadeira criança, bolsa de zíper M-000.09.233 
Conjunto Prático com braçadeira adulto, adulto pequeno e criança
em bolsa de zíper M-000.09.554
completo com braçadeira adulto e sem bolsa, caixa com 10 M-000.09.560 

 A prova de choques

 Livre de látex

 Parte superior em liga de alumínio

 10 anos de garantia  

ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIOS
ESFIGMOMANÔMETROS – SEM LÁTEX

À PROVA DE CHOQUES
[ 01 ] Construção de paredes duplas à prova de choque com proteção única 
do manômetro.  A robusta construção de parede dupla com a especial montagem 
tripla do manômetro dá a proteção ideal contra choques, confortavelmente superior 
tanto a testes EN 1060 quanto ao SP9.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO DO AR
[ 02 ] Tubo com o inovador sistema de distribuição de pressão do ar. 
A construção da válvula proporciona a condição ideal da pressão do ar para 
absorver picos de pressão no fluxo de ar para o manômetro durante a inflação. 
Esta vantagem só foi possível até agora em sistemas com tubo duplo.

 APROVAÇÃO CLINICA
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HEINE GAMMA® G5
O esfigmomanômetro padrão HEINE com válvula de ar rosqueada

Combina todas as características de desenho e qualidade do GAMMA G7, exceto:

Caixa em plástico resistente  ao impacto com revestimento anti-derrapante amortecedor 
de choques. Cureta em plástico. Pode ser posicionado para canhotos e dextros.
Apoio palmar ajustável (plástico). Para destros e canhotos.
5 anos de garantia.*

*contra defeitos de fabricação e materiais por período de 5 anos após a data de compra

GAMMA G5  

completo com braçadeira adulto, bolsa de zíper M-000.09.230
completo com braçadeira criança, bolsa de zíper M-000.09.231 
Conjunto Prático com braçadeira adulto, adulto pequeno e criança
em bolsa de zíper M-000.09.555
completo com braçadeira de adulto, sem bolsa de zíper, cx. com 10 M-000.09.561 

 A prova de choques

 Livre de látex

 Absorção de choques

HEINE GAMMA® GP
O esfigmomanômetro padrão HEINE com válvula de botão

Combina todas as características de desenho e qualidade do GAMMA G5, mas 
com válvula de botão.

Válvula de botão inovadora: dosagem fina e precisa, ajuste de taxa de liberação 
do ar, liberação do ar super rápida, praticamente sem desgaste. Fácil de operar por 
destros e canhotos.
5 anos de garantia.*

*contra defeitos de fabricação e materiais por período de 5 anos após a data de compra

GAMMA GP  

completo com braçadeira adulto, bolsa de zíper M-000.09.242
completo com braçadeira criança, bolsa de zíper M-000.09.243
Conjunto Prático com braçadeira adulto, adulto pequeno e criança
em bolsa de zíper M-000.09.556
completo com braçadeira de adulto, sem bolsa de zíper, cx. com 10 M-000.09.562

 A prova de choques

 Livre de látex

 Absorção de choques

ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIOS
ESFIGMOMANÔMETROS – SEM LÁTEX
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HEINE GAMMA® XXL LF
O modelo profissional tope de qualidade

O GAMMA XXL LF – o substituto seguro do aparelho de mercúrio, evitando os danos
ao meio ambiente.

Sem látex.
Construção durável em policarbonato. Modelo ideal para hospitais e consultórios.
Mostrador móvel e de tamanho grande (130 mm). Fácil leitura a grande distância 
de qualquer ângulo.
Longo tubo espiralado (3 m). Maior distância de trabalho. 
Ponteiro de alta qualidade. Indicações exatas e durável.
Válvula de precisão metálica. Fácil de ajustar.
Manômetro a Prova de pressão. Preciso e livre de manutenção. 
Montagem na Parede, Mesa, Trilho e Rodízios Altura ajustável.
10 anos de garantia.*

* contra defeito de fabricação e mão-de-obra por um período de 10 anos a partir da data da compra.

GAMMA XXL LF  

GAMMA XXL LF-W, parede [ 01 ] M-000.09.323
GAMMA XXL LF-S, suporte sobre rodízio [ 02 ] M-000.09.326
GAMMA XXL LF-R, trilho [ 03 ] M-000.09.325
GAMMA XXL LF-T, mesa (tubo não espiralado) [ 04 ] M-000.09.322

Acessórios

Cesto para braçadeira para GAMMA XXL LF-T M-000.09.141
Suporte de mesa para GAMMA XXL LF-T M-000.09.142
Rodízio com altura ajustável para GAMMA XXL LF-S M-000.09.145
Placa universal para GAMMA XXL LF-W, -S, -R M-000.09.306
Grampo de fixação ao trilho para GAMMA XXL LF-R M-000.09.307

 Mostrador grande

 Livre de látex

 10 anos de garantia

ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIOS
ESFIGMOMANÔMETROS – SEM LÁTEX
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ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIOS
ACESSÓRIOS PARA ESFIGMOMANÔMETROS – SEM LÁTEX   

Braçadeiras para Esfigmomanômetros e Acessórios
Manguitos para aferição da pressão livre de látex

Braçadeiras para esfigmomanômetros GAMMA G7 / G5 / GP / XXL LF

Sem latéx.
Adaptáveis aos mais usados esfigmomanômetros.
Braçadeiras de alta qualidade com fechamento em velcro de material resistente.
Fisiologicamente testado. 
Costura dupla.
Lavável.
Marcação para o exato posicionamento.
Indicação clara do tamanho e marca de controle para a circunferência do braço.
Tubo altamente flexível e resistente. Longa duração. 
Confiabilidade comprovada. Sistema de ar totalmente hermético.

GAMMA
G7 / G5 / GP

Braçadeira com Manguito 
de 1 tubo
 Tamanho       Circunferência/cm

Manguito de 1 tubo 
 Tamanho

Braçadeira
 Tamanho

Bebê [ 01 ] 6 x 28 8 – 13 M-000.09.700 5 x 15 M-000.09.661 6 x 28 M-000.09.059
Criança [ 02 ] 10 x 34 13 – 20 M-000.09.702 8 x 20 M-000.09.663 10 x 34 M-000.09.060
Adulto pequeno [ 03 ] 14 x 53 20 – 29 M-000.09.704 11 x 23 M-000.09.664 14 x 53 M-000.09.061
Adulto [ 04 ] 14 x 58 29 – 41 M-000.09.619 12 x 28 M-000.09.665 14 x 58 M-000.09.055
Adultos grandes [ 05 ] 17 x 70 35 – 47 M-000.09.706 13 x 34 M-000.09.668 17 x 70 M-000.09.058
Coxas [ 06 ] 20 x 86 > 41 M-000.09.615 18 x 52 M-000.09.667 20 x 86 M-000.09.057

 
GAMMA
XXL LF

Braçadeira com Manguito 
de 2 tubos 
 Tamanho         Circunferência/cm

Manguito de 2 tubos
 Tamanho

Braçadeira
 Tamanho

Bebê [ 01 ] 6 x 28 8 – 13 M-000.09.701 5 x 15 M-000.09.671 6 x 28 M-000.09.059
Criança [ 02 ] 10 x 34 13 – 20 M-000.09.703 8 x 20 M-000.09.673 10 x 34 M-000.09.060
Adulto pequeno [ 03 ] 14 x 53 20 – 29 M-000.09.705 11 x 23 M-000.09.674 14 x 53 M-000.09.061
Adulto [ 04 ] 14 x 58 29 – 41 M-000.09.629 12 x 28 M-000.09.675 14 x 58 M-000.09.055
Adultos grandes [ 05 ] 17 x 70 35 – 47 M-000.09.631 15 x 34 M-000.09.678 17 x 70 M-000.09.058
Coxas [ 06 ] 20 x 86 > 41 M-000.09.625 18 x 52 M-000.09.677 20 x 86 M-000.09.057

NEU

NEU
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ESTETOSCÓPIOS – SEM LÁTEX

Estetoscópio Acústico HEINE GAMMA® 3.3 

Estetoscópio Acústico HEINE GAMMA® 3.2

para realização de exames em crianças

para um excelente desempenho acústico

Dados técnicos iguais ao GAMMA 3.2.

Área de contato reduzida de 31 mm faz o GAMMA 3.3 ideal para exames em crianças.

GAMMA 3.3 M-000.09.943

Dados técnicos iguais ao GAMMA 3.1, porém com campana dupla. 

Campana dupla combinada com duas faixas de freqüências diferentes à ser escolhida: 
De um lado uma membrana de alta qualidade e um cone acústico no outro lado. 
Membrana de alta qualidade, 44 mm de diâmetro para um excelente desempenho 
acústico e transmissão de som. 
Diâmetro do cone, 30 mm.

GAMMA 3.2 M-000.09.942

Estetoscópio Cardio HEINE GAMMA® C 3 

especialmente desenvolvido para cardiologia

Desempenho acústico excepcional, particularmente na faixa de freqüência cardíaca.
Campana dupla combinada com duas faixas de freqüência diferentes. Seleção 
instantânea entre a dupla membrana de um lado ou o cone acústico do outro lado.
Membrana dupla de alto desempenho, 45 mm de diâmetro que fornece a transmissão 
de som ideal e um contato perfeito com a pele para uma excepcional reprodução dos sons. 
Sistema de tubos dois-em-um para um excelente desempenho. Bastante flexível, 
resistente a dobras com excepcional reprodução acústica.
Inclui olivas (grandes / macias) e um par substituto (pequenas/duras) para isolamento 
do som.

GAMMA C 3 M-000.09.944

Estetoscópio de Pulso HEINE GAMMA® 3.1 
para um fino desempenho acústico

Estetoscópio com uma campana sólida plana. A campana pode ser facilmente 
inserida abaixo da braçadeira do esfigmomanômetro.  
Membrana de alta qualidade, Ø 44 mm. 
Tubo de construção simples com excelente transmissão de som.
Inclui olivas (grandes / macias) para isolamento do som. 
Opcional disponível: Olivas, (pequenas / duras) (M-000.09.946).

GAMMA 3.1 M-000.09.941

ESTETOSCÓPIOS GAMMA® HEINE

Peça de peito sólida e peso ideal para evitar ruídos dispersos da manipulação e garantir a repercussão excelente.  
Acabamento em higiênico cromado fosco.
Peça de peito com aro anti-calafrio para maior conforto do paciente.
Ergonômicas hastes biaurais cromadas. Ajustáveis individualmente.
Tubo em Y de alta qualidade para acústica perfeita e reprodução do som. Comprimento 56cm.
Materias libre de látex.
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Tubos Descartáveis HEINE UniSpec® 

Descartáveis. Sem infecção cruzada.
Não precisa de limpeza. Se poupa tempo.
Plástico fisiologicamente impecável e adaptado ao corpo.
Sem sensações de frio por parte do paciente.
Transmissão da luz através da parede do tubo. Saída da luz de forma anelar.
Brilho, iluminação clara na área a ser examinada, redução de reflexo.
Graduação em cm (dentro do tubo para conforto do paciente). Indicação da
profundidade de inserção.

Anuscópios descartáveis UniSpec (85 x 20 mm) 

Caixa de 25 anuscópios descartáveis E-003.19.925
100 anuscópios (em 4 caixas de 25 unid) E-003.19.911
 

Proctoscópios descartáveis UniSpec (130 x 20 mm)

Caixa de 25 proctoscópios descartáveis E-003.19.825
100 proctoscópios (em 4 caixas de 25 unid) E-003.19.811

Sigmoidoscópios descartáveis UniSpec (250 x 20 mm)

Caixa de 25 sigmoidoscópio descartáveis E-003.18.825
100 retoscópios (em 4 caixas de 25 unid) E-003.18.811
 
 

: uso único.

Cabeçote para Tubos HEINE UniSpec®

Iluminação por cabo de F.O. e projetor de luz, cabo de luz ou, Cabo BETA 3,5 V com
adaptador de luz (X-002.98.002).

Iluminação anelar de fibra ótica. Intensa iluminação, livre de reflexos.
Lupa giratória de 1,5 x de aumento. Imagem de alta resolução.
Janela de visualização (rebatível) e conexão para insuflador. Melhora a visibilidade.
Aço inoxidável. 

Cabeçote para tubos descartáveis UniSpec 

Cabeçote completa com lupa giratória de 1,5 x de aumento [ 01 ] E-003.18.100
Sem lente giratória e janela de visualização E-003.18.098
Janela de visualização, somente [ 02 ] E-003.18.099
Lupa giratória 1,5 x (somente para retoscópios) [ 03 ] E-003.18.096
Idem, 1,8 x de ampliação (somente para proctoscópios e anuscópios) E-003.19.099

Informações sobre cabos de lâmpadas, projetores e cabos de F.O., encontram-se nas páginas 096 e 138.

INSTRUMENTOS PROCTOLÓGICOS
ANUSCÓPIO E PROCTOSCÓPIO
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60 x 22 mm 120 x 22 mm

100 x 20 mm 130 x 25 mm

 [ 01 ]

 [ 02 ]  [ 03 ]

Cabeça de iluminação HEINE Anuscópio / Proctoscópio

Cabeça única para iluminação de todos os tubos mostrados nessa página. 
Para 2,5 V, 3,5 V ou iluminação F.O. com projetor e cabo condutor de luz.

Grande variedade de tubos com visão frontal ou 90°.
Possibilita diferentes métodos de tratamento e diagnóstico.
Tubos podem ser girados em 360°. Permite selecionar a posição ideal para 
o exame ou tratamento.
Janela de visualização e lente giratória, ambos com 2 x de ampliação.
Imagem de alta resolução
Suave, superfície redonda. Fácil limpeza. Versão F.O. pode ser limpa com 
desinfetantes convencionais.

Cabeça de iluminação 2,5 V  XHL 3,5 V  XHL F.O.

Completa com lente giratória
e janela de visualização [ 01 ] E-001.19.101 E-002.19.101 E-003.19.120
Cabeça de iluminação sem acessórios E-001.19.102 E-002.19.102 E-003.19.121

Lâmpada Xenon Halógena XHL 
sobressalente X-001.88.040 X-002.88.051

Lente giratória somente [ 02 ] E-000.19.103
Janela de visualização, somente [ 03 ] E-000.19.104

Tubos com visão frontal

Anuscópios / Proctoscópios com iluminação proximal.

Ponta distal angulada. Boa visibilidade e fácil acesso com instrumentos.
Todo em construção metálica. Fácil limpeza e esterilização com soluções 
convencionais. 

Tubos com visão frontal

Tubo de anuscópio 60 mm x 22 mm Ø,  
completo com mandril (obturador) E-000.19.111
Tubo de proctoscópio 120 mm x 22 mm Ø,  
completo com mandril (obturador) E-000.19.107
 

Tubos com direção de visão 90º (Blond)

Proctoscópio com iluminação proximal. 

Espelho de visão em metal polido. Robusto, inquebrável.
Extremo distal com espelho desmontável. Fácil limpeza, desinfecção ou esterilização.

Tubos de Proctoscópio

Tubo de proctoscópio, com direção de visão 90º, 130 mm x 25 mm Ø E-000.19.105
Tubo de proctoscópio, com direção de visão 90º, 100 mm x 20 mm Ø E-000.19.114

INSTRUMENTOS PROCTOLÓGICOS
ANUSCÓPIO E PROCTOSCÓPIO
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HEINE Anuscópio F.O. com iluminação anelar

Iluminação por projetor e cabo de fibra ótica, cabo de luz ou cabo BETA 3,5 V com 
adaptador de iluminação (X-002.98.002).

Três diâmetros diferentes: 15 mm, 20 mm e 25 mm. Na prática as medidas mais
usadas.
Iluminação anelar de fibra ótica. Intensa iluminação da área à ser examinada.
Ponta distal angulada. Boa visibilidade e fácil acesso com instrumentos.
Proteção proximal arredondada. Fácil introdução e rotação.
Tubo desmontável. Fácil limpeza. Desinfecção com desinfetantes comuns.
Aço inoxidável. Durável.

Anuscópio F.O.

Tubo de anuscópio 70 x 25 mm Ø, completo com mandril (obturador) E-003.19.325 
Tubo de anuscópio 70 x 20 mm Ø, completo com mandril (obturador) E-003.19.320
Tubo de anuscópio 70 x 15 mm Ø, completo com mandril (obturador) E-003.19.315

HEINE Proctoscópios F.O. com iluminação anelar distal

Iluminação por projetor e cabo de F.O., cabo de luz ou cabo BETA 3,5 V com 
adaptador de iluminação (X-002.98.002).

Iluminação F.O. anelar distal. Intensa iluminação do campo de observação sem 
reflexos.
Lupa rebatível de 1,8 x de aumento. Imagem de alta resolução.
Janela de fechamento (giratória) com conexão para insuflador. Melhora a visibilidade
mediante insuflação.
Ponta distal angulada. Boa visibilidade e fácil acesso com instrumentos.
Cabeça de visão do tubo desparafusável. Fácil de limpar e desinfetar com 
desinfetantes convencionais.
Aço inoxidável. Durável.

Proctoscópio F.O.

130 x 20 mm Ø, completo com mandril (obturador),
janela de visualização, lupa giratórias e cabeçote de substituição E-003.19.213
Tubo de proctoscópio, sem acessórios [ 01 ] E-003.19.013
Mandril (obturador) somente [ 02 ] E-003.19.113

Cabeçote distal plástico, somente [ 03 ] E-003.19.095
Janela de visualização, somente [ 04 ] E-003.18.099
Lupa giratória 1,8 x, somente [ 05 ] E-003.19.099

INSTRUMENTOS PROCTOLÓGICOS
ANUSCÓPIO E PROCTOSCÓPIO
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300 x 20 mm 250 x 16 mm 200 x 11,4 mm
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HEINE Sigmoidoscópios F.O. com iluminação anelar distal

Iluminação por projetor e cabo de F.O., cabo de luz ou cabo BETA 3,5 V com 
adaptador de iluminação (X-002.98.002).

Disponível nos seguintes tamanhos: 300 x 20 mm, 250 x 20 mm, 200 x 20 mm,
250 x 16 mm, 200 x 11,4 mm. Dimensões adequadas para maioria dos pacientes 
de todas as idades.
Iluminação F.O. anelar distal. Iluminação brilhante e sem reflexos do campo 
de exame.
Lupa rebatível de 1,5 x de aumento. Imagem detalhada.
Janela de fechamento (giratória) com conexão para insuflador. Melhora a 
visibilidade mediante insuflação.
Graduação em cm. Indica a profundidade da inserção.
Ponta distal do tubo em plástico. Isolado.
Cabeça do tubo desparafusável. Fácil de limpar e desinfetar com desinfetantes
comuns.
Aço inoxidável. Durável. 

Sigmoidoscópios F.O.

300 x 20 mm Ø com mandril (obturador), janela de visualização, lupa 
giratória e cabeça sobressalente [ 01 ] E-003.18.230
Cabeça sobressalente, somente E-003.18.095
250 x 20 mm Ø com mandril (obturador), janela de visualização, lupa 
giratória e cabeça sobressalente E-003.18.225
Cabeça sobressalente, somente E-003.18.095
200 x 20 mm Ø com mandril (obturador), janela de visualização, lupa 
giratória e cabeça sobressalente E-003.18.220
Cabeça sobressalente, somente E-003.18.095
250 x 16 mm Ø com mandril (obturador), janela de visualização, lupa 
giratória e cabeça sobressalente [ 02 ] E-003.18.525
Cabeça sobressalente, somente E-003.18.088
200 x 11,4 mm Ø com mandril (obturador), janela de visualização e 
lupa giratória [ 03 ] E-003.18.240
Cabeça sobressalente, somente E-003.18.094

Janela de visualização, somente [ 04 ] E-003.18.099
Lupa giratória 1,5 x, somente [ 05 ] E-003.18.096
 

Informações sobre cabos de lâmpadas, projetores e cabos de F.O., encontram-se nas páginas 096 e 138.

INSTRUMENTOS PROCTOLÓGICOS
SIGMOIDOSCÓPIOS
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INSTRUMENTOS PROCTOLÓGICOS
ACESSÓRIOS

Telescópio

Para uso com proctoscópio e retoscópio com iluminação distal e com tubos 
descartáveis para tubos descartáveis UniSpec.
Sistema ótico de alta qualidade com lentes corrigidas de cor. Imagem direita
e verdadeira de cores.
Ampliação com 3 – 5,5 x. Excelente resolução.
Mecanismo basculante. Não tem obstáculos ao instrumentar.

Telescópio E-000.18.908

Insuflador de Pêra Dupla / Filtro higiênico

Pêra de insuflação de borracha para uso com anuscópio, proctoscópio e  
retosigmoidoscópio. 
Filtro higiênico para uso com a pera de insuflação de borracha. Filtro somente para 
uso único afim de impedir a contaminação da pêra de insuflação de borracha.

Insufladora de pêra dupla com rede E-000.18.105

Filtro higiênico descartável 25 unid. / embalagem E-000.18.116

Pinça de Tamponamento

Alta qualidade em aço inoxidável.

Pinça com 400 mm de comprimento de trabalho E-000.18.906

Adaptador de iluminação HEINE

Acoplável a qualquer fonte de energia HEINE de 3,5 V, o adaptador funciona como fonte 
de luz para instrumentos F.O. por exemplo: Anuscópio, Proctoscópio ou Sigmoidoscópio. 

Adaptador de iluminação 3,5 V  XHL

Adaptador de iluminação X-002.98.002

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-002.88.078
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Conjunto de Anuscópio ATE

Conjunto prático e econômico, recomendado para diagnóstico e tratamento de 
hemorróidas.
 
Conjunto completo com: Cabeça para tubos descartáveis UniSpec com janela de 
visualização e lente giratória com aumento de 1,5 x
Caixa com 25 tubos anuscópio UniSpec 85 mm
Transformador E 7 com cabo de iluminação

Conjunto de anuscópio ATE 6 V  XHL

Conjunto completo de anuscópio ATE E-095.16.510

Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-004.88.060
Cabo de lâmpada com interruptor e lâmpada Xenon Halógena XHL X-004.99.607
Interruptor (apropriado para todos os instrumentos HEINE e às  
fontes de tensão com conector de encaixe) X-095.16.202
Transformador de tomada E 7 X-095.16.104

Conjunto de Sigmoidoscópio e Proctoscópio RTE

Combinação prática e econômica de instrumentos para o exame retal de rotina.

Conjunto completo com: Cabeça para tubos descartáveis UniSpec com janela de 
visualização e lente giratória com aumento de 1,5 x
Caixa com 25 tubos UniSpec, 250 mm
Caixa com 25 tubos UniSpec, 130 mm
Caixa com 25 tubos UniSpec, 85 mm
Pinça de tamponamento
Pêra dupla de insuflação com rede
Transformador E 7 com cabo de iluminação

Conjunto de sigmoidoscópio e proctoscópio RTE 6 V  XHL

Conjunto completo de sigmoidoscópio e proctoscópio RTE E-095.16.501

Filtro higiênico descartável 25 unid. / embalagem E-000.18.116
Lâmpada Xenon Halógena XHL sobressalente X-004.88.060
Cabo de lâmpada com interruptor e lâmpada Xenon Halógena XHL X-004.99.607
Interruptor (apropriado para todos os instrumentos HEINE e às  
fontes de tensão com conector de encaixe) X-095.16.202
Transformador de tomada E 7 X-095.16.104

INSTRUMENTOS PROCTOLÓGICOS
CONJUNTOS

O fornecimento regular dos aparelhos é em 230 V. Em caso de desejar outra tensão, p. ex. 120 V, deverá ser indicado no pedido.
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Conjunto de Proctoscópio / Sigmoidoscópio RE 7000

Esse kit é similar ao RTE, porém com melhor iluminação pelo projetor de luz Fibra
Ótica (F.O.) HK 7000.

Conjunto completo com: Cabeça para tubos descartáveis UniSpec, com visor e 
lentes giratórias de 1,5 x
Caixa com 25 tubos UniSpec de sigmoidoscópio, 250 mm
Caixa com 25 tubos UniSpec de proctoscópio, 130 mm
Caixa com 25 tubos UniSpec de anuscópio, 85 mm
Pinça de tamponamento
Pêra dupla de insuflação com rede 
Projetor F.O. HK 7000, 150 W
Cabo condutor de luz

Conjunto RE 7000 de Sigmoidoscópio / Proctoscópio F.O.

Conjunto completo de sigmoidoscópio / proctoscópio E-096.15.501

Lâmpada sobressalente, 150 W Y-096.15.102
Filtro higiênico descartável 25 unid. / embalagem E-000.18.116

INSTRUMENTOS PROCTOLÓGICOS
CONJUNTOS

O fornecimento regular dos aparelhos é em 230 V. Em caso de desejar outra tensão, p. ex. 120 V, deverá ser indicado no pedido.
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[ 04 ]

[ 03 ][ 01 ]
[ 02 ]

LUMINÁRIA DE EXAME
EL 10 LED

Luminária HEINE EL 10 LED® 
Um verdadeiro destaque a todos os níveis com iluminação LEDHQ

As luminárias de exame EL10 LED oferecem um campo de luz absolutamente 
homogêneo. A intensidade da luz pode ser regulada continuamente entre 6.500 e 
45.000 lux. O tamanho do campo de luz pode ser ajustado livremente entre 8,5 e 14 cm 
de diâmetro. Ambos a uma distância de trabalho de 30 cm. 
Os elementos de rotação manuais permitem um ajuste rápido e intuitivo do brilho e do 
campo de luz. A cabeça de luz compacta (Ø cerca de 60 mm) permite uma iluminação 
aproximadamente coaxial, em particular nas situações difíceis de utilização.
 
Brilhante e homogêneo. Iluminação perfeita em todas as situações de investigação.
 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Uma luz quente com uma temperatura da cor de 3 000 K, 
índice de reprodução de cor (CRI) > 85, especial para tons vermelhos (R9) 58 em uma 
escala máxima de 100. 
3 possibilidades diferentes de fixação. Montagem na parede, fixação com grampos 
para montagem em mesa ou sobre rodízio.
Construção sólida. Possibilita uma durabilidade de vários anos.
Higiene. Limpeza e desinfecção não complicada e eficiente.
Tubo recurvado tipo pescoço de cisne de elevado valor.  Ajuste intuitivo e simples.
Um sistema de controle eléctrico monitora todas as funções e garantias de segurança.

Luminária de exame EL 10 LED LED

com suporte de parede [ 01 ] J-008.27.001
com grampo de fixação para montagem em mesa [ 02 ] J-008.27.002
com rodízio em metal [ 03 ] J-008.27.003

Grampo de fixação para a montagem em mesa para o EL 10 LED J-000.27.013
Rodízio de metal com montagem para EL 10 LED Y-096.50.010
Montagem para rodízio, somente [ 04 ] J-000.27.014

 Ajuste contínuo

 Funcionamento com uma só mão

 Construção compacta

O fornecimento regular dos aparelhos é de 230 V. Em caso de desejar outra tensão, p. ex. 120 V, deverá ser indicado no pedido.
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LUMINÁRIA DE EXAME
EL30 LED

Luminária HEINE EL 3 LED 
Iluminação LED simplesmente nítida em LEDHQ 

Simplesmente nítida. Para uma iluminação especialmente nítida ( > 42.000 Lux / > 350 
Lumen)*, sem sombras, da superfície de iluminação desejada. * A uma distância de 
trabalho de 30 cm.
 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Uma luz branca com uma temperatura da cor de 5 000 K,  
índice de reprodução de cor (CRI) > 90, especial para tons vermelhos (R9) > 90 em 
uma escala máxima de 100. 
Iluminação sem sombras. A cabeça de luz compacta (Ø cerca de 60 mm) pode ser  
posicionada em particular em situações difíceis de exames de forma cómoda e precisa. 
O posicionamento ideal elimina sombras indesejadas no  campo de iluminação.
Não requer manutenção e é fácil de limpar. “Cool-Touch” completamente fechado 
O design da caixa permite uma limpeza e desinfecção simples e eficientes.
Posicionamento ideal. Ajuste intuitivo e simples graças a uma cabeça leve e a um 
braço estável, que mantêm a luz exactamente na posição em que é necessária.
Diferentes possibilidades de fixação. Montagem na parede, fixação com grampos 
para a montagem em mesa ou em carrinho.

Luminária de exame EL 3 LED LED

com suporte de parede [ 01 ] J-008.27.011
com grampo de fixação para montagem em mesa [ 02 ] J-008.27.013
com rodízio em metal [ 03 ] J-008.27.014

Grampo de fixação para a montagem em mesa para o EL 3 LED J-000.27.013
Rodízio de metal com montagem para EL 3 LED Y-096.50.010
Montagem para rodízio, somente [ 04 ] J-000.27.014

 Até 42.000 lux / 30 cm de distância

 LED HQ

 Iluminação sem sombras

NOVO
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LUPAS E FOTÓFOROS
LUPAS BINOCULARES

Definições: 

Distância de trabalho (x) 
A distância que a imagem é focada de forma nítida.
Nitidez de Profundidade (y) 
A margem em que a imagem permanece focada de forma nítida.
Campo de visão (z) 
A área que pode se ver sob a ampliação na distância nominal de trabalho.

Como escolher a lupa correta:

Escolha a ampliação
Escolha o menor aumento que atende suas necessidades. Quanto menor a ampliação, 
mais amplo será seu campo de visão e mais fácil será a adaptação ao uso da lupa.

Escolha suas óticas
HR:  Óticas acromáticas de alta resolução com excelentes características óticas.

HRP:  Óticas de alta resolução prismáticas com excelentes características óticas para 
um aumento de 3,5 x ou mais.

C:  Econômicas.

Escolha sua distancia de trabalho
Esta é uma escolha pessoal, depende do tamanho do usuário e sua posição 
de trabalho. Quanto maior é a distância de trabalho, maior é o campo de visão.

Escolha sua opção de montagem
Armação de óculos ou cinta de cabeça.

Adicione iluminação
A brilhante luz coaxial é especialmente importante no uso de lupas de aumento.

Diversas ampliações (de 2.3 x a 6 x), distâncias de trabalho, diversos modelos de montagem (original  
S-FRAME, Cinta de cabeça leve e Cinta de cabeça profissional L) e sistemas de iluminação LoupeLight 
LED estão disponíveis, Eles proporcionam uma iluminação homogênea e livre de reflexo, mesmo em  
cavidades profundas. Estado de arte em tecnologia LED HQ e desenho!
 
As Lupas Binoculares HEINE são usadas em muitas especialidades, por exemplo: Medicina Geral,  
Dermatologia, Cirurgia, Cirurgia Plastica, Neurocirurgia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Medicina  
Veterinária, Odontologia etc. 
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HR HRP C

Ampliação

2.3 x ¨

2.5 x ¨

3.5 x ¨

4 x ¨

6 x ¨

Distância de trabalho

250 mm 
(com lentes de aproximação) ¨ –– ––

340 mm ¨ ¨ ¨

420 mm ¨ ¨ ––

450 mm –– –– ¨

520 mm ¨ –– ––

Opção de montagem

S-FRAME

¨ ¨ ––

Cinta de cabeça leve

–– –– ¨

Cinta de cabeça profissional

¨ ¨ ––

Armação simples de metal

–– –– ¨

Acessórios

Lentes de aproximação* 	 ¨ (para 340 mm) –– ––

Lentes protetoras ¨ ¨ ¨

LED LoupeLight
(páginas 109 / 110)

¨ ¨ ––

Características

Função i-View** ¨ ¨ ––

Modular ¨ ¨ ––

À prova d’água ¨ ¨ ––

Lentes acromáticas ¨ ¨ ––

Prescrição corretiva opcional ¨ ¨ ––

Página 102 – 103 104 – 105 106

Lupas Binoculares HEINE 

* Para reduzir a distância de trabalho para 250 mm. 

** Função i-View: Proporciona ajuste individual das lupas independente do feixe de iluminação.

 

LUPAS E FOTÓFOROS
LUPAS BINOCULARES
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LUPAS BINOCULARES HR 2.5 x

Lupas Binoculares Alta Resolução 2.5 x HEINE® HR
com montagem de lupas i-View

Óticas HR 2.5 x com i-View 

Óticas acromáticas para imagens altamente nítidas e brilhantes, com correção de cor.
Extremamente leve (51 g).
À prova d’água. 
Regulagem independente das lentes esquerda e direita para um perfeito ajuste da DP.
Maior campo de visão e maior profundidade do campo.
Suporte de lupa i-View permite qualquer ângulo de visão e levantar as lupas 
independentemente da iluminação opcional LED LoupeLight.

Especificações HR 2.5 x

Distância de trabalho em mm 340 420 520

Campo de visão em mm 90 130 180

Profundidade do campo em mm 110 180 260

 
 
Opções de montagem:
 

HEINE S-FRAME® 

Máximo conforto com desenho moderno e ergonômico.
Hastes e plaquetas nasais maleáveis, podem ser ajustados para caber 
perfeitamente em qualquer rosto.
Material inovador – Kynetium-Carbono, reduz o peso (24 g). 
Lentes protetoras em policarbonato resistente.
Clipe de lentes de correção opcional, para lentes de prescrição.

 
 

Cinta de Cabeça HEINE® Profissional L com S-GUARD®

Proteção S-GUARD contra respingos.
Plaquetas nasais ergonômicas para maior conforto durante longos procedimentos.
Totalmente ajustável em altura e largura para caber em qualquer cabeça.
Almofadas em couro, higiênicas e confortáveis.
Clipe opcional armação, para lentes de prescrição. 
 
 
 
 
 

Cinta de Cabeça HEINE® Profissional L sem S-GUARD®

Ideal para usuários de óculos, combinando a cinta com seus próprios óculos. 
Totalmente ajustável em altura e largura para ajustar em qualquer cabeça.
Almofadas em couro, higiênicas e confortáveis. 

Opcional 
Armação clipe 
para correção

Cinta de cabeça 
Profissional L 
com S-GUARD

Cinta de 
cabeça 
Profissional L 
sem S-GUARD

 Óticas acromáticas multirevestidas

 Distância focal excepcional

 Imagens nítidas, de alta resolução

 Montagem de lupa i-View único
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Lupas Binoculares Alta Resolução 2.5 x HEINE® HR
com montagem de lupas i-View

Conjunto HR 2.5 x com montagem de lupa i-View

Distância de trabalho em mm 340 420 520

Conjunto A:
Lupas HR 2.5 x com i-View
S-FRAME
Lentes protetoras
2 alavancas basculantes esterilizáveis
Cadarço suporte
Fluido de limpeza
Pano de limpeza
Maleta de transporte

C-000.32.355 C-000.32.356 C-000.32.567

Conjunto B:
Lupas HR 2.5 x com i-View
Cinta de cabeça Profissional L
Armação antirrespingo S-GUARD
Lentes protetoras
2 alavancas basculantes esterilizáveis
Fluido de limpeza
Pano de limpeza

C-000.32.365 C-000.32.366 C-000.32.367

Conjunto C (sem S-GUARD):
Lupas HR 2.5 x com i-View
Cinta de cabeça Profissional L
Lentes protetoras
2 alavancas basculantes esterilizáveis

C-000.32.865 C-000.32.866 C-000.32.867

 

Para detalhes dos acessórios e para LED LoupLight veja as páginas 108 – 110.

Conjunto C
sem 
S-GUARD

LUPAS E FOTÓFOROS
LUPAS BINOCULARES HR 2.5 x

Conjunto A

Conjunto B
com 
S-GUARD
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LUPAS BINOCULARES HRP

Lupas Binoculares Alta Resolução Prismática HEINE® HRP 
com montagem de lupa i-View

Óticas HRP com i-View 

Óticas acromáticas para imagens altamente nítidas de ponta a ponta.
Extremamente leve (85 g).
À prova d’água. 
Regulagem independente das lentes esquerda e direita para um perfeito ajuste da DP.
Grande aumento de visão: Escolha entre 3.5 x, 4 x e 6 x.
Suporte de lupa i-View permite qualquer ângulo de visão e levantar as lupas 
independentemente da iluminação opcional LED LoupeLight.

Especificações HRP

Distância de trabalho em mm HRP 3.5 x / 420 HRP 4 x / 340 HRP 6 x / 340

Campo de visão em mm 65 50 40

Profundidade do campo em mm 60 40 30

 
 
 
 
Opções de montagem:
 

HEINE S-FRAME® 

Máximo conforto com desenho moderno e ergonômico.
Hastes e plaquetas nasais maleáveis, podem ser ajustados para caber 
perfeitamente em qualquer rosto.
Material inovador – Kynetium-Carbono, reduz o peso (24 g). 
Lentes protetoras em policarbonato resistente.
Clipe de lentes de correção opcional, para lentes de prescrição.

 
 

Cinta de Cabeça HEINE® Profissional L com S-GUARD®

Proteção S-GUARD contra respingos.
Plaquetas nasais ergonômicas para maior conforto durante longos procedimentos.
Totalmente ajustável em altura e largura para caber em qualquer cabeça.
Almofadas em couro, higiênicas e confortáveis.
Clipe opcional armação, para lentes de prescrição. 
 
 
 
 
 

Cinta de Cabeça HEINE® Profissional L sem S-GUARD®

Ideal para usuários de óculos, combinando a cinta com seus próprios óculos. 
Totalmente ajustável em altura e largura para ajustar em qualquer cabeça.
Almofadas em couro, higiênicas e confortáveis. 

Opcional 
Armação clipe 
para correção

Cinta de cabeça 
Profissional L 
com S-GUARD

Cinta de cabeça 
Profissional L sem 
S-GUARD

 Óticas acromáticas multirevestidas

 Prismática para maior ampliação

 Imagens nítidas, de alta resolução

 Montagem de lupa i-View único
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Lupas Binoculares Alta Resolução Prismática HEINE® HRP 
com montagem de lupa i-View

 
Conjunto HRP com i-View

Distância de trabalho em mm HRP 3,5 x / 420 HRP 4 x / 340 HRP 6 x / 340

Conjunto A:
Lupas HRP com i-View
S-FRAME
Lentes protetoras
2 alavancas basculantes 
esterilizáveis
Cadarço suporte
Fluido de limpeza
Pano de limpeza
Maleta de transporte

C-000.32.430 C-000.32.431 C-000.32.432

Conjunto B:
Lupas HRP com i-View
Cinta de cabeça Profissional L
Armação antirrespingo S-GUARD
Lentes protetoras
2 alavancas basculantes 
esterilizáveis
Fluido de limpeza
Pano de limpeza

C-000.32.440 C-000.32.441 C-000.32.442

Conjunto C (sem S-GUARD):
Lupas HRP com i-View
Cinta de cabeça Profissional L
Lentes protetoras
2 alavancas basculantes 
esterilizáveis

C-000.32.840 C-000.32.841 C-000.32.842

 

Para detalhes dos acessórios e para LED LoupLight veja as páginas 108 – 110.

Conjunto B
com 
S-GUARD

Conjunto C
sem 
S-GUARD

LUPAS E FOTÓFOROS
LUPAS BINOCULARES HRP

Conjunto A
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C 2.3

C 2.3 K

LUPAS E FOTÓFOROS
LUPAS BINOCULARES C 2.3

Lupas Binoculares HEINE® C 2.3 
A lupa econômica para uso em geral

Ideal para laboratório dental e exame médico em geral.

Imagens nítidas e claras. Lenstes de viro silica a prova de riscos multi revestidas 
para uma imagem nítida e clara.
Flexibilidade para ajuste preciso. Ajuste independente da DP assegura preciso 
alinhamento das óticas.
Extremamente leve e confortável – apenas 46 g. Com as hastes flexíveis se 
consegue um ajuste seguro e confortável para qualquer anatomia do usuário. 
Armação metálica super leve.
Econômica e versátil. O baixo peso, perfil compacto e baixo custo da Lupa C 2.3 
a torna a lupa ideal para qualquer tipo de uso.
Distância de trabalho. 340 mm ou 450 mm.
Também disponível como C 2.3 K com cinta de cabeça leve.

Especificações C 2.3 x / 340 mm C 2.3 x / 450 mm

Ampliação 2.3 x 2.3 x
Distância de trabalho 340 mm 450 mm
Diametro do campo de visão 110 mm 130 mm
Peso 46 g 46 g
Profundidade do campo 120 mm 190 mm

Erro refrativo do usuário
Distância de trabalho efetiva 

C 2.3 x / 340 mm
Distância de trabalho efetiva 

C 2.3 x / 450 mm

 +2 440 mm 670 mm
 +1 390 mm 560 mm
     0 340 mm 450 mm
 –1 300 mm 420 mm
 –2 270 mm 370 mm

Informação importante para usuário de óculos:
A série de Lupas C 2.3 K também pode ser usada sem óculos. Se você preferirexaminar sem suas 
lentes da lupa. Se você não tem certeza do seu grau, favor consultar um oftalmologista.

Lupas Binoculares C 2.3 / C 2.3 K 

Lupas C 2.3 / 340 em estojo C-000.32.039
Lupas C 2.3 / 450 em estojo C-000.32.202
Lupas C 2.3 K / 340 em cinta leve com maleta C-000.32.230
Lupas C 2.3 K / 450 em cinta leve com maleta C-000.32.231

Acessórios

Acessórios para Lupas Binoculares C 2.3 / C 2.3 K 

Estojo para Lupas C 2.3 e acessórios C-000.32.038
Lentes de proteção acopláveis para C 2.3 e C 2.3 K. 
Protegem as lentes de sujeiras e danos.
Podem ser esterilizadas pelos métodos convencionais. C-000.32.097
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Lupas Binoculares HEINE 
Informação de Pedido

LUPAS E FOTÓFOROS
LUPAS BINOCULARES E ACESSÓRIOS

Óticas com montagem de lupa i-View para S-FRAME em maleta de transporte

Distância de trabalho em mm 340 mm 420 mm 520 mm

HR 2.5 x C-000.32.595 C-000.32.596 C-000.32.597

HRP 3.5 x
HRP 4 x
HRP 6 x

C-000.32.721
C-000.32.722

C-000.32.720

 

Óticas com montagem de lupa i-View e S-GUARD para  
cinta de cabeça Profissional L

Distância de trabalho em mm 340 mm 420 mm 520 mm

HR 2.5 x C-000.32.585 C-000.32.586 C-000.32.587

HRP 3.5 x
HRP 4 x
HRP 6 x

C-000.32.711
C-000.32.712

C-000.32.710

 

Óticas com montageme de lupa i-View para 
cinta de cabeça Profissional L (sem S-GUARD)

Distância de trabalho em mm 340 mm 420 mm 520 mm

HR 2.5 x C-000.32.733 C-000.32.734 C-000.32.735

HRP 3.5 x
HRP 4 x
HRP 6 x

C-000.32.737
C-000.32.738

C-000.32.736
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Acessórios para Lupas Binoculares HEINE 
Informação de Pedido

 

Opções de montagem

S-FRAME*
Para Lupas Binoculares HR, HRP, incluindo cadarço suporte e 
fluido de limpeza C-000.32.302

* com lentes protetoras, grande

Cinta de Cabeça Profissional L
Para Óticas HR e HRP C-000.32.549
 
 
 
 

Acessórios para óticas

Lentes de aproximação HR em estojo
HR 2.5x / 340 mm reduzem a distância de trabalho para 250 mm. 
As lentes de aproximação deduzem a distância de trabalho das lupas binoculares.
Lentes de aproximação para óticas HR 2.5x / 340 mm  C-000.32.523

Lentes de Proteção
Protege as óticas das Lupas HR e HRP
Lentes de proteção para Lupas HR (5 pares) [ 01 ]  C-000.32.537
Lentes de proteção para Lupas HRP [ 02 ]  C-000.32.027

Alavancas esterilizáveis
Para lupas HR e HRP com i-View C-000.32.551

Maleta de transporte
Para óticas das Lupas Binoculares ou para todos os 
conjuntos com S-FRAME  C-000.32.552

Acessórios para S-FRAME

Cadarço retenção para S-FRAME C-000.32.305

Conjunto de peças sobressalentes para S-FRAME
com borrachas para hastes, plaqueta de apoio nasal  
(uma peça) e parafuso C-000.32.308
 

Armação clipe para correção
para lentes por prescrição C-000.32.309

Lentes protetoras, grande, 1 par (padrão) C-000.32.306

Lentes protetoras, pequena, 1 par C-000.32.307

Fluido de limpeza para lentes, 2 unidades C-000.32.542

LUPAS E FOTÓFOROS
LUPAS BINOCULARES E ACESSÓRIOS
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LUPAS E FOTÓFOROS
FOTÓFOROS LED

HEINE® LED LoupeLight

 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 4 500 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 90, especial para tons vermelhos (R9) > 75 em uma escala máxima de 100. 
Compacto e leve (24 g). Maior conforto.
Caixa toda em alumínio – o revestimento elegante em alumínio protege as lentes de 
pó e sujidade. A garantia para uma extraordinária longa vida útil.
Iluminação sem sombras graças ao ângulo de iluminação ajustável progressivamente 
para um perfeito feixe de luz coaxial.
Filtro opcional: Filtro de polarização P 2 para um exame risco em contraste [ 01 ],  
bem como filtro âmbar para a redução da proporção azul.

Especificações Técnicas

Iluminação Até 40.000 lux à 250 mm de distância de trabalho

Temperatura de Cor 4.500 kelvin

Vida útil do LED Até 50.000 horas 

Tamanho do ponto O campo de iluminação é designado para complementar as 
lupas HR/HRP. 81 mm Ø a 420 mm, 95 mm Ø a 520 mm  de 
distância

Ângulo de declinação Ajustável individualmente de forma contínua para todo tipo  
de exame

Tempo de operação 17 horas com mPack LL com a máxima claridade e  
funcionamento permanente

Sistema multiplo de lentes de precisão, consistindo em quatro lentes de alta 
qualidade. Produz um feixe de luz completamente homogêneo, iluminando todo o 
campo de visão e com ponto de luz claramente definido.

Luzes de ampliação LED compactas - agora com LEDHQ

 Compacto e leve

 Iluminação coaxial livre de sombras

 Até 40.000 lux / 250 mm de distância

HEINE® mPack LL 

Livre de Cabos. Não deixa o usuário preso a mesa, parede ou outras fontes de energia.
Tecnologia Li-ion. Três vezes mais capacidade se comparado com o sistema 
comum NiCd. Sem efeito memória, autonomia de 17 horas com a máxima claridade e 
funcionamento permanente.
Baixo tempo de recarga. São necessárias apenas 2 horas para carga completa.
Indicador de carga na bateria. O indicador mostra o tempo restante de carga.
Regulador variável da intensidade da luz. Ajuste de luz ideal, evita reflexos.
Multiplas opções de recarga: Pode ser recarregado nos transformadores portáteis 
de mesa ou parede ou no EN 50.
Inteligente. Pode ser usado como fonte de energia elétrica mesmo quando está 
sendo carregado.
Transformador Bivolt (100 – 240 V). Inclui 4 adaptadores para tomadas do mundo inteiro.

Para unidade EN50 opcional de mesa / parede, veja a página 129.

Fonte de Alimentação

Sistema 
Convencional [ 02 ]

Sistema a 4 lentes de 
precisão HEINE [ 03 ]

sem Filtro de  
Polarização

com Filtro de  
Polarização P 2

Homegeneidade em comparação
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LUPAS E FOTÓFOROS
FOTÓFOROS LED

HEINE® LED LoupeLight e Acessórios

Conjuntos HEINE® LED LoupeLight

Informação de Pedido

com transformador

LED LoupeLight

LED LoupeLight para Lupas HR / HRP com montagem  
de lupa i-View [ 01 ]

C-008.32.246

Filtro amarelo destacável [ 02 ] C-000.32.241
Filtro de polarização P 2 para LED LoupeLight e lupas HR [ 03 ] + [ 04 ] C-000.32.535
 Filtro de polarização P 2 sobressalente para lupas HR (2 pares) [ 04 ] C-000.32.536

LED LoupeLight com fonte de alimentação
para Lupas com montagem i-View (HR / HRP) 

LED LoupeLight com mPack LL e EN 50 [ 05 ] C-008.32.261
LED LoupeLight com mPack LL e transformador [ 06 ] C-008.32.264

Conjunto LED LoupeLight com Lupas Binoculares HR

Ampliação e distância de 
trabalho em mm

HR 2.5x / 340 HR 2.5x / 420 HR 2.5x / 520

Lupas HR 2.5 x com i-View
em S-FRAME
LoupeLight LED
Filtro Amarelo destacável
mPack LL com transformador
Lentes protetoras
2 alavancas basculantes 
esterilizáveis
Cadarço suporte
Fluido de limpeza
Pano de limpeza
Maleta de transporte

C-008.32.440 C-008.32.441 C-008.32.442

Conjunto LED LoupeLight com Lupas Binoculares HRP

Ampliação e distância de 
trabalho em mm

HRP 3.5x / 420 HRP 4x / 340 HRP 6x / 340

Lupas HRP com i-View
em S-FRAME
LoupeLight LED
Filtro Amarelo destacável
mPack LL com transformador
Lentes protetoras
2 alavancas basculantes 
esterilizáveis
Cadarço suporte
Fluido de limpeza
Pano de limpeza
Maleta de transporte

C-008.32.443 C-008.32.444 C-008.32.445
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LUPAS E FOTÓFOROS
FOTÓFOROS

LED MicroLight ML 4 LED HeadLight Fotóforo MD 1000

Dados Técnicos

Tipo de luz LED LED F.O.

Intensidade da luz
(a 250 mm do campo de 

trabalho)
Até 40 000 Lux Até 50 000 Lux Até 35 000 Lux 

com projetor HK 7000

Temperatura da cor (Kelvin) 4 500 K 4 500 K 3 300 K com projetor HK 7000

Tamanho do foco
(a 420 mm do campo de 

trabalho)
81 mm 30 – 80 mm 40 – 150 mm

Fonte de alimentação / tempo 
de operação

mPack LL 
17 horas

mPack UNPLUGGED  
3,5 horas

mPack 8,5 horas

Projetor F.O.

Peso 50 g com S-FRAME
165 g com Cinta Leve de cabeça

260 g
460 g com mPack UNPLUGGED 435 g

Ângulo de declinação Totalmente ajustável Totalmente ajustável Totalmente ajustável

Controle de intensidade de luz 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 %

Características 

Campo de Iluminação 
ajustável –– ¨ ¨

À prova d’água ¨ –– ––

Filtro amarelo opcional ¨ ¨ ––

Filtro de polarização opcional –– ¨ ––

Expansível com Lupas HR 
e HRP –– ¨ ¨ 

Versão de vídeo opcional –– ¨ ––

Portável na cinta de cabeça ¨ ¨ ¨

Portável em óculos ¨ –– ––

Página 112 – 113 114 – 118 119

Fotóforos HEINE 
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HEINE® LED MicroLight
Luzes de cabeça universal ultra leves- agora com LEDHQ

 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 4 500 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 90, especial para tons vermelhos (R9) > 75 em uma escala máxima de 100. 
Compacto e leve (24 g). Maior conforto.
Caixa toda em alumínio – o revestimento elegante em alumínio protege as lentes de 
pó e sujidade. A garantia para uma extraordinária longa vida útil.
Iluminação sem sombras graças ao ângulo de iluminação ajustável progressivamente 
para um perfeito feixe de luz coaxial.
Iluminação absolutamente homogénea – campo de iluminação sem compromissos 
para uma iluminação homogénea em quaisquer exames.

Especificação Técnica

Iluminação Até 40.000 lux a 250 mm de distância de trabalho

Temperatura de Cor 4.500 kelvin

Tempo de Vida do LED Até 50.000 horas 

Peso 50 g com S-FRAME, 165 g com cinta leve de cabeça

Ângulo de Declinação Ajustável individualmente de forma contínua para todo tipo  
de exame

Tempo de serviço 17 horas com mPack LL com a máxima claridade e  
funcionamento permanente

Sistema multiplo de lentes de precisão, consistindo em quatro lentes de alta 
qualidade. Produz um feixe de luz completamente homogêneo, iluminando todo  
o campo de visão e com ponto de luz claramente definido.

Opções de montagem: 

HEINE S-FRAME® 

Máximo conforto com desenho moderno e ergonômico.
Hastes e plaquetas nasais maleáveis, podem ser ajustados perfeitamente em 
qualquer rosto.
Material inovador – Kynetium-Carbono, reduz o peso (50 g junto com LED MicroLight).
Lentes protetoras em policarbonato resistente.

Cinta de Cabeça HEINE® Lightweight

Leve (165 g com LED MicroLight). Ideal para usuários de óculos.
Totalmente ajustável a qualquer tamanho de cabeça.
Almofadas em couro, higiênicas e confortáveis.

LUPAS E FOTÓFOROS
LED MICROLIGHT

 Compacto e leve

 Iluminação coaxial livre de sombras

  Até 40.000 lux / 250 mm de distância

Sistema 
Convencional [ 01 ]

Sistema a 4 lentes de 
precisão HEINE [ 02 ]

Homegeneidade em comparação
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LUPAS E FOTÓFOROS
LED MICROLIGHT

HEINE® LED MicroLight
Informação de Pedido

LED MicroLight

em S-FRAME com m-Pack LL e transformador de tomada,  
fluido de limpeza, com cadarço e maleta [ 01 ] J-008.31.270
em Cinta Leve de Cabeça com m-Pack LL e transformador 
de tomada, com cadarço e maleta [ 02 ] J-008.31.275

Filtro Amarelo destacável [ 03 ] C-000.32.241

HEINE® mPack LL

Portátil e livre de Cabos. Não deixa o usuário preso a mesa, parede ou outras  
fontes de energia.
Tecnologia Li-ion. Três vezes mais capacidade se comparado com o sistema  
NiCd comum. Sem efeito memória, autonomia de 17 horas com a máxima claridade  
e funcionamento permanente.
Baixo tempo de recarga. São necessárias apenas 2 horas para carga completa.
Indicador de carga na bateria. O indicador mostra o tempo restante de carga.
Regulador variável da intensidade da luz. Ajuste de luz ideal, evita reflexos.
Multiplas opções de recarga: Pode ser recarregado nos transformadores de mesa  
e parede EN 50 ou, no transformador de parede.
Inteligente. Pode ser usado como fonte de energia elétrica mesmo enquanto está 
sendo carregado.
Transformador compatível de 100 – 240 V. Inclui 4 adaptadores para tomadas do 
mundo inteiro.

Fonte de Alimentação

Para opções de EN 50 de parede/mesa, favor ver página 129.
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LUPAS E FOTÓFOROS
ML 4 LED HEADLIGHT

HEINE® ML 4 LED HeadLight
Iluminação coaxial ultraclara – agora com LEDHQ

 LED HQ – O novo padrão na iluminação LED fornece uma luz absolutamente homogênea 
e clara com uma reprodução fiel das cores para um diagnóstico preciso. Vermelho  
é vermelho, azul é azul. Temperatura da cor de 4 500 K, índice de reprodução de cor  
(CRI) > 90, especial para tons vermelhos (R9) > 75 em uma escala máxima de 100. 
Tamanho de campo de luz ajustável progressivamente – de 30 mm a 80 mm  
(numa distância de trabalho de 420 mm) permite adaptar os tamanhos do capo de luz 
de todos os exames.
Iluminação absolutamente homogénea – campo de iluminação sem compromissos 
para uma iluminação homogénea em quaisquer exames.
Flexível. Fonte de alimentação modular - liberdade total de movimento (100 %) graças 
à bateria sem fios mPack UNPLUGGED ou um período de funcionamento extremo com 
mPack com mola para o cinto.
Conforto mais seguro – a cinta da cabeça ML 4 Professional permite adaptar-se a 
todas formas de cabeça e o acolchoamento oferece o maior conforto.
Filtro opcional: Filtro de polarização P 2 para um exame rico em contraste [ 03 ],  
bem como filtro âmbar para a redução da proporção azul.

Especificações Técnicas

Iluminação Até 50.000 lux a uma distância de trabalho de 250 mm

Temperatura de cor 4.500 kelvin 

Tempo de Vida do LED Até 50.000 horas 

Ajuste de campo 
luminoso

30 mm até 80 mm a 420 mm de distância

Ângulo de Declinação Ajustável individualmente de forma contínua para todo tipo  
de exame

Reostato Montado na Cinta de Cabeça

Tempo de Operação 8,5 horas com mPack e 3,5 horas com mPack UNPLUGGED
com a máxima claridade e funcionamento permanente 

 Conforto mais seguro

 Campo de iluminação ajustável

 Fonte de alimentação modular

Opçoes de Alimentação: 

HEINE® mPack

Livre de Cabos. Não deixa o usuário preso a mesa, parede ou outras fontes de energia.
Tecnologia Li-ion. Três vezes mais capacidade se comparado com sistema NiCd. Sem 
efeito memória, autonomia de 8,5 horas com a máxima claridade e funcionamento permanente.
Baixo tempo de recarga. São necessárias apenas 2 horas para carga completa.
Indicador de carga na bateria. O indicador mostra o tempo restante de carga.
Regulador variável da intensidade da luz. Ajuste de luz ideal, evita reflexos.
Multiplas opções de recarga: Pode ser recarregado nos transformadores portáteis ou 
no carregador EN 50 de mesa / parede. 
Inteligente. Pode ser usado como fonte de energia elétrica mesmo quando está sendo 
carregado.
Transformador compatível de 100 – 240V. Inclui 4 adaptadores para tomadas do 
mundo inteiro.

Para unidade EN 50 opcional de mesa/parede, veja a página 129.

HEINE® mPack UNPLUGGED. Bateria recarregável montada na cinta de cabeça.

Sem fio. 100 % móvel, para uma absoluta liberdade de movimento.
Bateria recarregável integrada na cinta de cabeça. Sem conexões  
inconvenientes a cabo.
Leve com distribuição balanceada do peso. Máximo nível de conforto.
Indicação do nível de bateria. Indicador do tempo restante de operação.
Inteligente. Pode ser usado como fonte de energia elétrica mesmo quando está sendo 
carregado.
Carga rápida. Carga completa em 2 horas, tempo de operação de 3,5 horas com a 
máxima claridade e funcionamento permanente.
Altos padrões de segurança. Recarga integrada e verificação de desempenho durante 
a operação. Tecnologia de polímero Lítio. Conforme UL.

Homegeneidade em comparação
[ 01 ] produto da concorrência
[ 02 ] HEINE ML 4 LED HeadLight

sem Filtro de  
Polarização

com Filtro de  
Polarização P 2
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LUPAS E FOTÓFOROS
ML 4 LED HEADLIGHT

HEINE® ML 4 LED HeadLight
Informação de Pedido

ML 4 LED HeadLight com Cinta de Cabeça Profissional L e fonte de energia

ML 4 LED HeadLight (sem fonte de energia) [ 01 ] J-008.31.410
ML 4 LED HeadLight com transformador de tomada [ 01 ] + [ 02 ] J-008.31.411
ML 4 LED HeadLight com mPack e transformador de tomada  
[ 01 ] + [ 03 ] J-008.31.413
ML 4 LED HeadLight com mPack UNPLUGGED e transformador de 
tomada [ 01 ] + [ 04 ] J-008.31.415
ML 4 LED HeadLight com transformador de parede  
EN 50 UNPLUGGED e 2 x mPack UNPLUGGED [ 01 ] + [ 05 ] J-008.31.416

Acessórios para ML 4 LED HeadLight

Filtro Amarelo destacável [ 06 ] J-000.31.321
Cabo extensor de transformador de tomada para  
mPack UNPLUGGED, 2 m [ 07 ] X-000.99.668
Filtro de polarização P 2 para ML 4 LED HeadLight e  
lupas HR [ 08 ] + [ 09 ]

J-000.31.326

Filtro de polarização P 2 sobressalente para lupas HR (2 pares) [ 09 ] C-000.32.536
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[ 03 ]

HEINE® ML 4 LED HeadLight com Lupas Binoculares HR / HRP

Os ML 4 LED HeadLight também são fornecidos opcionalmente com as Lupas Binoculares 
HR / HRP, incluindo montagem i-View e com ou sem S-GUARD anti-respingos. As lupas 
binoculares são completamente ajustáveis para qualquer examinador e para qualquer 
tipo de eixo.

HEINE S-GUARD: Ajuste simétrico das lupas binoculares rápido e simples, sistema 
de lentes protetoras anti-respingos integrado. 

HEINE i-View para ML 4 LED HeadLight: Permite todos os ângulos de visão e  
permite virar as óticas para cima independente da iluminação.

Conjuntos ML 4 LED HeadLight com S-GUARD e fonte de energia

Este conjunto contem: ML 4 LED HeadLight, Lupas HR / HRP com i-View e S-GUARD, 
mPack e transformador de tomada [ 01 ], fluido de limpeza [ 02 ]
Conjunto 1: com Lupas HR  2.5 x / 340 mm J-008.31.440
Conjunto 2: com Lupas HR  2.5 x / 420 mm J-008.31.441
Conjunto 11: com Lupas HR  2.5 x / 520 mm J-008.31.450
Conjunto 3: com Lupas HRP  3.5 x / 420 mm J-008.31.442
Conjunto 4: com Lupas HRP  4 x / 340 mm J-008.31.443
Conjunto 5: com Lupas HRP  6 x / 340 mm J-008.31.444
 
 

Conjuntos ML 4 LED HeadLight com fonte de energia, sem S-GUARD

Este conjunto contem: ML 4 LED HeadLight, Lupas HR / HRP com i-View, mPack e 
transformador de tomada [ 01 ]
Conjunto 1c: com Lupas HR  2.5 x / 340 mm J-008.31.452
Conjunto 2c: com Lupas HR  2.5 x / 420 mm J-008.31.453
Conjunto 11c: com Lupas HR  2.5 x / 520 mm J-008.31.463
Conjunto 3c: com Lupas HRP  3.5 x / 420 mm J-008.31.454
Conjunto 4c: com Lupas HRP  4 x / 340 mm J-008.31.456
Conjunto 5c: com Lupas HRP  6 x / 340 mm J-008.31.457
 
 
 

Conjuntos ML 4 LED HeadLight UNPLUGGED com S-GUARD e fonte de energia

Este conjunto contem: ML 4 LED HeadLight, Lupas HR / HRP com i-View e S-GUARD, 
transformador de parede EN 50 UNPLUGGED [03], 2 x mPack UNPLUGGED e 
fluido de limpeza [ 02 ]
Conjunto 6: com Lupas HR  2.5 x / 340 mm J-008.31.445
Conjunto 7: com Lupas HR  2.5 x / 420 mm J-008.31.446
Conjunto 12: com Lupas HR  2.5 x / 520 mm J-008.31.451
Conjunto 8: com Lupas HRP  3.5 x / 420 mm J-008.31.447
Conjunto 9: com Lupas HRP  4 x / 340 mm J-008.31.448
Conjunto 10: com Lupas HRP  6 x / 340 mm J-008.31.449
 

Conjuntos ML 4 LED HeadLight UNPLUGGED com fonte de energia, sem S-GUARD

Este conjunto contem: ML 4 LED HeadLight, Lupas HR / HRP com i-View, transformador 
de parede EN 50 UNPLUGGED [03], 2 x mPack UNPLUGGED
Conjunto 6c: com Lupas HR  2.5 x / 340 mm J-008.31.458
Conjunto 7c: com Lupas HR  2.5 x / 340 mm J-008.31.459
Conjunto 12c: com Lupas HR  2.5 x / 340 mm J-008.31.464
Conjunto 8c: com Lupas HRP  3.5 x / 340 mm J-008.31.460
Conjunto 9c: com Lupas HRP  4 x / 340 mm J-008.31.461
Conjunto 10c: com Lupa HRP  6 x / 340 mm J-008.31.462

LUPAS E FOTÓFOROS
ML 4 LED HEADLIGHT
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LUPAS E FOTÓFOROS
ML 4 LED HEADLIGHT

Lupas binoculares HR / HRP – adaptadas
para a HEINE ML 4 LED HeadLight

Conjunto complementar Lupas Binoculares HR / HRP para ML 4 LED HeadLight

Este conjunto complementar permite equipar o seu ML 4 LED HeadLight com uma 
lupa binocular. O conjunto contem: Lupas Binoculares HR / HRP com suporte i-View, 
proteção antirrespingo S-GUARD e fluido de limpeza [01]
com Lupas Binoculares HR  2.5 x / 340 mm J-000.31.370
com Lupas Binoculares HR  2.5 x / 420 mm J-000.31.371
com Lupas Binoculares HRP  3.5 x / 420 mm J-000.31.372
com Lupas Binoculares HRP  4 x / 340 mm J-000.31.373
com Lupas Binoculares HRP  6 x / 340 mm J-000.31.374

5 alavancas esterilizáveis para suporte de lupa i-View [ 02 ] C-000.32.399

Fontes de energia

 

mPack e transformador de tomada [ 01 ] X-007.99.672
Transformador de tomada para ML 4 LED HeadLight [ 02 ] X-095.16.330

mPack com transformador de parede / mesa EN 50 (inclui adaptador 
angular de 90º, e suporte para Cinta de Cabeça Profissional L) [ 03 ] X-095.17.302
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HEINE® ML 4 LED HeadLight com câmara de vídeo digital DV 1 
DV 1 – para imagens digitais de alta resolução

Câmara de vídeo de elevada resolução. 1,3 Megapixel, 1280 x 960 Pixel.
Sistema completo de câmara integrada. Sem suportes ou prismas no exterior da caixa.
Ótica HEINE precisa. Para as melhores imagens digitais e elevada intensidade de luz.
Proteção contra o pó. Sem manutenção.
Foco regulável para todas as distâncias de trabalho. Entre 250 e 800 mm.
Equilíbrio automático dos brancos.
Ligação da câmara através de interface padrão USB 2.0 Fiável, transmissão de dados 
não complicada.
Dimensões compactas. Peso reduzido (50 g, cabeça da câmara sem cabo,  
completo 410 g).
Cabo de ligação de 3 m. 
Integração perfeita. Através da conceção e acabamento das luminárias, câmara 
de vídeo e lupas binoculares opcional através de um fabricante.
 
 

ML 4 LED HeadLight com DV 1

ML 4 LED HeadLight com câmara de vídeo digital DV 1 e 
mPack UNPLUGGED com transformador de tomada [ 01 ] J-008.31.470
ML 4 LED HeadLight com câmara de vídeo digital DV 1 e 
mPack com transformador de tomada [ 02 ] J-008.31.471

 

LUPAS E FOTÓFOROS
ML 4 LED HEADLIGHT

Pode obter mais informações em http://dv1.heine.com/
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Fotóforo HEINE® MD 1000 F.O.

Lentes compactas e de alta tecnologia para uma iluminação excepcionalmente 
brilhante e homogênea.
Cabo condutor de luz de 3 m de comprimento, super leve, muito flexível e com 
grampos de fixação.
Altura e ângulo de iluminação ajustáveis por um só controle.
Cinta de cabeça Profissional L: leve e flexível. Com ajuste de perímetro e altura, 
com apoio acolchoado em couro macio e removível. 
Foco de iluminação ajustável com haste esterilizável.
Podem ser acoplados Lupas Binoculares HR e HRP HEINE para ampliações de 
2,5 x – 6 x.
Pode ser acoplada a câmera CCD.
Fonte de luz: Projetore HK 7000 F.O.  

Especificações técnicas

Iluminação Até 35.000 Lux com Projetor HK 7000 F.O. a uma distância  
de trabalho de 250 mm

Temperatura de cor 3.300 Kelvin com Projetor HK 7000 F.O.

Fonte de luz Projetor HK 7000 F.O. 

Ajuste de campo 
luminoso

20 mm até 70 mm a 200 mm de distância e 45 mm até 
180 mm a 500 mm de distância

Ângulo de Declinação Ajustável individualmente

Controle de Brilho Regulagem de brilho com progressão contínua na fonte de luz

Fotóforo MD 1000 F.O. 

com Cinta de Cabeça Profissional L J-003.31.231

LUPAS E FOTÓFOROS
FOTÓFORO F.O. MD 1000

Fotóforo HEINE® MD 1000 F.O. com Óticas HR / HRP

Os fotóforos MD 1000 também são fornecidos opcionalmente com as Lupas 
Binoculares HR / HRP, incluindo montagem i-View e S-GUARD. As lupas binoculares 
são completamente ajustáveis para qualquer examinador e para qualquer tipo de eixo.

 HEINE S-GUARD: Rápido e simples ajuste simetrico das lupas binoculares com  
sistema de lentes protetoras anti-respingos integrado. 

 HEINE i-View: para ML 4 LED HeadLight: Permite todos os ângulo de visão e permite 
virar as lentes para cima independente da iluminação LED LoupeLight.
 

Fotóforo MD 1000 F.O. com Lupas Binoculares HR / HRP

Este conjunto contem: Fotóforo MD 1000 F.O., óticas HR / HRP 
com i-View e S-GUARD, fluido de limpeza
Conjunto 1: com Lupas HR 2.5 x / 340 mm J-003.31.245
Conjunto 2: com Lupas HR 2.5 x / 420 mm J-003.31.246
Conjunto 3: com Lupas HRP 3.5 x / 420 mm J-003.31.247
Conjunto 4: com Lupas HRP 4 x / 340 mm J-003.31.248
Conjunto 5: com Lupas HRP 6 x / 340 mm J-003.31.249

5 alavancas esterilizáveis para suporte de lupa i-View C-000.32.399
 

Fonte de Luz: HK 7000 F.O. pedidas separadamente, ver página 138.
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Módulo cabo HEINE BETA® 

Cabo de Pilhas HEINE BETA® 

O módulo de cabo X-000.99.010, 145 mm x 30 mm Ø, é a base para todo cabo BETA. 
Adicione a apropriada tampa inferior e torne possível a montagem de qualquer cabo 
mostrado nesta página. Desta forma, o cabo pilha BETA também poderá ser convertido 
num cabo recarregável. 
Todos os cabos BETA possuem proteção de curto circuito e controle continuo de 
brilho em ceramica.

BETA handle module X-000.99.010

Cabo de pilhas BETA 2,5 V

Cabo de pilhas BETA
(pilhas não incluídas, pilhas apropriadas: IEC LR14) X-001.99.118 

Tampa inferior BETA X-000.99.119

  

NOVO

Cabo à Pilhas HEINE BETA® SLIM  

Dimensões: 135 mm x 19 mm Ø. Peso: 180 g

Cabo compacto com conexão automática para clientes que preferem um cabo mais fino.
Pilhas não incluídas.
 

Cabo a pilhas BETA SLIM 2,5 V

para 2 pilhas alcalinas, tamanho AA X-001.99.105

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
FONTES DE ENERGIA

Gama de cabos HEINE BETA® 4 – gestão de energia da próxima geração

Uma cabo para todas as situações – o programa concebido combina todas as necessidades. E todas as tecnologias. 
Desde a bateria alcalina simples até à bateria mais recente bateria de íon de lítio.
 
As 4 opções decabo:  – Cabo com células secas BETA 
 – Cabo recarregável BETA 4 USB com cabo USB e carregador aprovado para uso médico 
 – Cabo recarregável BETA 4 NT e BETA 4 SLIM NT para carregador de mesa NT 4

Criados para toda a vida profissional. As novas cabos recarregáveis BETA 4 são compatíveis com todos os instrumentos 
3,5 V XHL e LED da HEINE.

Liberdade total de escolha: Com apenas um cabo, você está preparado para qualquer situação de exame, de forma rápida e 
ergonômica. Escolha entre célula seca ou bateria recarregável; elevada flexibilidade graças à ligação USB ou máximo conforto 
devido ao novo e elegante carregador de mesa HEINE NT 4.
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LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
FONTES DE ENERGIA

Cabo recarregável HEINE BETA® 4
Gestão de energia da próxima geração

Construção em metal de alta qualidade para elevada estabilidade e durabilidade.
Sistema de fecho exclusivo com bloqueio. Sem fricção de metal com metal, o que 
evita o desgaste e garante uma fixação segura dos instrumentos ao longo de toda a 
vida útil.
Proteção contra descarga total: O sistema eletrônico de segurança protege a  
bateria contra uma descarga total e, deste modo, garante a máxima vida útil.
Ajuste da luminosidade simples: reóstato para a regulação progressiva da  
luminosidade com indicador de potência.
Tecnologia Li-ion: sem efeito de memória, carregamento imediato sem consideração 
do estado de carga. 
Duradouro: até 6 semanas em funcionamento normal sem recarregar em caso de 
utilização de instrumentos LED.
Tempo de carga rápido.
A superfície ligeiramente serrilhada garante uma pega antiderrapante, e ainda é 
fácil de limpar e desinfectar. 
Indicador do nível de carga na tampa inferior. O indicador que acende a laranja 
adverte para o nível baixo de carga. No caso da cabo BETA 4 USB, o indicador fica 
a piscar a verde durante o carregamento; quando este fica concluído, o indicador 
acende continuamente.

Cabo recarregável BETA 4 NT para carregador NT 4

Função de operacionalidade imediata. Os cabos se desligam automaticamente 
quando são colocados no carregador de mesa NT 4. Deste modo, é excluída a  
possibilidade de um funcionamento inadvertido. Isso impede que bateria seja danificada  
e que a lâmpada se funda prematuramente. Ao retirá-los, o nível de luminosidade  
selecionado por último é reativado automaticamente.

3,5 V  Li-ion

Cabo completo com bateria recarregável Li-ion e tampa inferior 
BETA 4 NT X-007.99.396

Tampa inferior BETA 4 NT X-002.99.394
Bateria recarregável Li-ion para cabo recarregável BETA 4 X-007.99.383

       

Cabo recarregável Li-ion BETA 4 USB 

Máxima segurança. O cabo HEINE BETA 4 USB pode ser carregado com qualquer 
plugue USB ou com alguma outra fonte de energia USB. O cabo BETA 4 USB possuiu 
um módulo exclusivo de secionamento galvânico integrado, para proteger o cabo e o 
seu usuário das consequências de plugues defeituosos. Assim, é impedido, de forma 
fiável, que a corrente elétrica passe diretamente para o cabo. Recomendamos contudo 
a utilização de um transformador aprovado para uso médico.

3,5 V  Li-ion

Cabo recarregável, incluindo bateria recarregável Li-ion, tampa  
inferior BETA 4 USB, cabo USB com carregador aprovado para  
aplicações médicas e bandeja para cabos X-007.99.388
Cabo recarregável, incluindo bateria recarregável Li-ion e tampa 
inferior BETA 4 USB (sem outros acessórios) X-007.99.387

Bateria recarregável Li-ion para cabo recarregável BETA 4 X-007.99.383
Tampa inferior BETA 4 USB X-002.99.395
Cabo USB [ 01 ] com carregador E4-USB X-000.99.303
Carregador E4-USB aprovado para uso médico para cabo USB [ 02 ] X-000.99.305

NOVO

Para informações sobre cabo laringoscópio HEINE, veja páginas 070 – 071 + 074 – 075.

 Sistema de fecho exclusivo

 Tecnologia Li-ion

 Indicador do nível de carga

  USB – a nossa possibilidade 

adicional de carregamento
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LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
FONTES DE ENERGIA

Carregador de mesa HEINE® NT 4 

Dimensões: Largura 142 mm, Altura 61 mm, Profundidade 66 mm, Peso 235 g.
Com os respectivos adaptadores ou conjuntos de redutores, todos os cabos  
recarregáveis BETA 4 NT e BETA 4 SLIM NT podem ser carregados no carregador 
de mesa NT 4. O mesmo se aplica a todos os cabos recarregáveis de laringoscópios 
Standard F.O. 4 NT, F.O. 4 SLIM NT e F.O. 4 SHORT NT. 

Desenho inovador e compacto. Prático e ocupa pouco espaço. 
Dois compartimentos de carga independentes. Completa funcionalidade para um
ou dois cabos ao mesmo tempo.
Carregamento automático. Independente do nível da carga da bateria recarregável.
Garante mais vida a bateria.
A prova de sobre carga. Interruptor desliga automaticamente o carregador quando  
a bateria está totalmente recarregada.
Indicação do nível da carga. Luz pisca no compartimento de carga confirmando o
modo de carga.

Carregador de mesa NT 4

sem cabo, com adaptadores. Para cabos recarregável BETA 4 NT,  
cabos recarregável de laringoscópio Standard F.O. 4 NT e  
F.O. 4 SHORT NT. Para cabos recarregável BETA 4 SLIM NT e  
cabos recarregável de laringoscópio F.O. 4 SLIM NT (dois adaptadores 
necessários X-000.99.086) X-002.99.494

Dois adaptadores para cabos recarregável BETA 4 SLIM NT e  
cabos recarregável de laringoscópio F.O. 4 SLIM NT [ 01 ] X-000.99.086

NOVO

NOVO

Cabo recarregável HEINE BETA® 4 SLIM  NT 

Dimensões: 135 mm x 19 mm Ø. Peso: 180 g

Cabo compacto com conexão automática para clientes que preferem um cabo mais fino.
Recarregável no carregador NT 4 com um pequeno anel adaptador.

Cabo recarregável BETA 4 SLIM NT 3,5 V  Li-ion

Cabo recarregável, incluindo bateria recarregável M3Z 4 NT Li-ion  
e tampa inferior BETA 4 SLIM NT X-007.99.474

Tampa inferior BETA 4 SLIM NT X-000.99.110
Bateria recarregável M3Z 4 NT Li-ion X-007.99.380

O fornecimento regular dos aparelhos é de 230 V. Em caso de desejar outra tensão, p. ex. 120 V, deverá ser indicado no pedido.
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Cabo recarregável HEINE BETA®  
A nossa gama anterior de cabos com baterias Li-ion L e NiMH

  Cabo recarregável BETA L Li-ion para carregador NT 300

Cabo recarregável com bateria Li-ion. Carga rápida em 2 horas com carregador
NT 300.
Cabo recarregável com mostrador do nível de carga na tampa inferior. 
Luzes do mostrador acesas por 10 segundos quando o cabo é ligado ou removido do 
carregador.
Sem efeito de memória. Carga completa a qualquer hora, sem perder a capacidade.
Atualizações: Cabo BETA 3,5 V pode ser convertido para BETA L apenas com a
substituição da bateria Li-ion L e tampa inferior BETA L.
Compatível com os carregadores anteriores (NT 200).
 Ready-to-use Função “Pronto para uso”: Se o cabo é ligado quando estiver no 
carregador, este desligará automaticamente. Quando removido, ligará novamente com 
o brilho selecionado anteriormente.

  Cabo recarregável BETA L Li-ion para carregador NT 300 3,5 V  Li-ion L

  Cabo recarregável completo com bateria recarregável Li-ion e 
tampa inferior

X-007.99.395

 Tampa inferior com mostrador do nível de carga BETA L X-002.99.396

 Bateria recarregável Li-ion para cabo recarregável BETA L X-007.99.383

Cabo recarregável BETA NT para carregador NT 300 3,5 V  NiMH

Cabo recarregável completo com bateria recarregável NiMH  
e tampa inferior X-002.99.411

Tampa inferior BETA NT X-002.99.412
Bateria recarregável NiMH para cabo recarregável BETA NT X-002.99.382

Cabo recarregável BETA SLIM 3,5 V  NiMH

135 mm x 19 mm Ø, cabo recarregável completo com bateria  
recarregável NiMH e tampa inferior X-002.99.471

Bateria recarregável NiMH para cabo recarregável BETA SLIM X-002.99.106

Carregador NT 300

para Cabos BETA, Cabos de Laringoscópios F.O. Angular, Standard 
F.O., Pequeno e Curto F.O. (sem cabo, com adaptadores) X-002.99.495

Dois adaptadores para cabo recarregável BETA SLIM e Cabo de 
Laringoscópio F.O. Pequeno [ 01 ] X-000.99.086

*Devido às exigências cada vez maiores sobre a função de gestão de carga dessas baterias recarregáveis, 
uma recente geração carregadores HEINE NT 300 deve ser utilizada de forma adequada e recarregar 
totalmente as baterias recarregáveis. Esta última geração de carregadores HEINE NT 300, podem ser 
identificadas com o número de série na parte inferior da estação de recarga.Estes recarregadores que 
começam com o número de série SN 101 1000 001 são compatíveis.

Todos os cabos recarregáveis aqui ilustrados são apenas compatíveis com os  
sistemas da geração anterior e com o carregador de mesa NT 300. O carregador  
de mesa NT 300 não é compatível com a geração de cabos BETA 4. 
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Cabo de Pilhas Grande HEINE 

Dimensões: 165 mm x 37 mm Ø. Peso: 212 g sem baterias, 505 g com baterias.

Um cabo para 2 pilhas alcalinas grandes IEC LR 20 ou D.
Especial para países onde se utilizam pilhas grandes.
(Só para estojos específicos.) Pilhas não incluídas.

Cabo pilha grande 2,5 V

Cabo a pilhas para 2 pilhas alcalinas, tamanho D X-001.99.120

Cabo HEINE mini 3000® 

Inovador, cabo a pilhas compacto de alta qualidade, desenho moderno.
Compatível com todos os instrumentos mini 3000. 

Oval, compacto, formato elegante. Encaixa-se ergonomicamente na mão. 
Cabo de alta qualidade: Parte superior cromada e com plástico refinado. 
A prova de choques, resistente, sem deslize.
Grampo de fixação com botão de liga / desliga integrado. Seguro. Desliga 
automaticamente quando colocado no bolso. 20.000 ciclos garantidos.
Tampa inferior de rosca. Para fácil reposição das pilhas.
Conexão por rosca de metal. Previne desgaste.
Pilhas substituíveis. Tamanho AA, ou bateria recarregável opcional com carregador mini NT.
Grande variedade de instrumentos mini 3000. Linha versátil.
Desenho registrado.
Cabo recarregável mini 3000. O cabo de pilhas mini 3000 pode ser convertido em
cabo recarregável bastando a bateria recarregável mini 2,5 V NiMH e a tampa inferior. 
Carga totalmente automática com o carregador mini NT.

Cabo a pilhas mini 3000 2,5 V

Com duas pilhas alcalinas IEC LR 6 (tamanho AA) D-001.79.021

Todos os cabos mini são providos de pilhas (IEC LR 6 tamanho AA). Cabos mini 3000 são fornecidos 
em preto ou azul. Favor especificar a cor desejada no pedido. Se não especifi cada, será fornecido o 
instrumento na cor preta.
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LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
FONTES DE ENERGIA

Conjunto de carregador HEINE® mini NT para mini 3000®

Carregador compacto

Conjunto de carregador mini NT 2,5 V. Consiste do carregador mini NT, 2 baterias
recarregáveis mini NT e 2 tampas inferiores para o cabo recarregável mini 3000. Com
este conjunto, existindo cabos mini 3000, estes poderão ser convertidos ao sistema 
2,5 V recarregável. Adaptador opcional para conversão de conjunto mini 2000.  
Carregador mini NT: largura 112 mm, altura 50 mm, profundidade 52 mm, peso 270 g.   

Inovador, desenho compacto. Prático e ocupa pouco espaço. 
Dois compartimentos independentes de recarga. Completa funcionalidade para
um ou dois cabos por vez. Dois cabos podem ser carregados ao mesmo tempo.
Carga rápida. 4 horas para recarga da bateria recarregável mini 3000 NiMH 2,5 V.  
Carregamento automático. Independente do nível de carga da bateria recarregável.
Garante mais vida a bateria.
A prova de sobre carga. Interruptor desliga automaticamente o carregador quando a
bateria está totalmente recarregada.
Indicação do nível da carga. Luz pisca no compartimento de carga confirmando o
modo de carga.
Sem efeito memória. Carga total a qualquer momento sem perda da capacidade.

Favor notar: Adequado somente para baterias recarregáveis mini 3000 2,5 V NiMH.

Carregador mini NT e acessórios

Carregador mini NT, somente [ 01 ] X-001.99.484
Cabo recarregável mini 3000 completo* [ 02 ] D-001.79.022
Bateria recarregável NiMH 2Z, somente [ 03 ] X-001.99.487
Tampa inferior para cabo recarregável mini 3000, somente [ 04 ] X-001.99.488

Conjunto adaptador mini NT para 1 mini 2000
Este conjunto contém:

1 tampa inferior [01] e 1 adaptador para mini 2000 [02]. Junto com a 
bateria recarregável estes materiais são suficientes para transformar 
um cabo mini 2000 existente em cabo recarregável. X-001.99.493

Conjunto carregador mini NT para 2 cabos mini 3000
Com este conjunto, pode-se tranformar um cabo mini 3000 existente 
a pilhas em recarregável de 2,5 V. Este conjunto contém:

Carregador mini NT [ 01 ], 2 baterias recarregáveis NiMH [ 02 ], 
2 tampas inferiores para cabo recerregável mini 3000 [ 03 ] X-001.99.485

 Capacidade de rápida recarga 

 Carga automatica

 Indicação de carga

*  Instrumentos de bolso mini 3000 HEINE – uma linha completa de instrumentos de 
diagnósticos de qualidade para o seu bolso. Disponíveis nas cores preta e azul. Por 
favor especificar sua cor preferida no pedido, caso contrário, os instrumentos serão 
entregues na cor preta.
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Transformador de tomada para HEINE® ML 4 LED / OMEGA® 500

Unidade potente de energia para ML 4 LED / OMEGA 500 (Tensão de sistema 6 V).
 

Transformador de tomada para ML 4 LED / OMEGA 500 X-095.16.330

Reostato de Cinta de Cabeça HEINE® HC 50 L
Controle de iluminação do OMEGA 500 / UNPLUGGED na ponta dos dedos

Opções de montagem no lado direito ou esquerdo – pode ser colocado no  
lado direito ou esquerdo da cinta de cabeça do OMEGA.
Pode ser combinado com o transformador EN 50 e mPack (com cabo de  
conexão X-000.99.667).
Transformador compatível com as voltagens 100 – 240 V. 
Para uso com o OMEGA 500 com iluminacao XHL e LED.

Reostato HC 50 L de cinta de cabeça 6 V

Reostato HC 50 L de cinta de cabeça
(sem transformador de tomada e fio de conexão) [ 01 ] X-095.16.325

Transformador de tomada para controle de brilho de cinta de 
cabeça HC 50 L [ 02 ] X-095.16.330
Cabo conexão Cinch e 
EN 50 / mPack / transformador HC 50 L, 1,6 m [ 03 ] X-000.99.667

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
FONTES DE ENERGIA

O fornecimento regular dos aparelhos é de 230 V. Em caso de desejar outra tensão, p. ex. 120 V, deverá ser indicado no pedido.
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Transformador de Parede HEINE® EN 50 UNPLUGGED 
Carregador inteligente para o mPack UNPLUGGED

Carregador e suporte na parede. O transformador de parede serve como suporte
para o instrumento e carregador ao mesmo tempo.
Sistema de recarga amigável. A unidade desliga automaticamente e entra em  
modo de recarga quando colocado no transformador de parede. É impossível  
sobrecarregar o mPack UNPLUGGED; o processo termina automaticamente  
quando a recarga está completa. 
Recarga simultânea. O sistema de recarga, carrega a bateria na cinta de cabeça,
assim como uma bateria sobressalente adicional.
Transformador compatível (100 – 240 V). A fonte de energia multivoltagem inclui 
4 diferentes tipos de adaptadores.
Desenho registrado.

Unidade de parede EN 50 UNPLUGGED 
(sem o mPack UNPLUGGED) 6 V X-095.17.310

 Carregador e suporte na parede

 Sistema de recarga amigável

HEINE® mPack UNPLUGGED 
Bateria recarregável para cinta de cabeça

Bateria recarregável para Oftalmoscópio Binocular Indireto OMEGA 500 UNPLUGGED
e ML 4 LED HeadLight UNPLUGGED (Tensão de sistema 6 V).

Leve com distribuição balanceada do peso. Máximo nível de conforto. 
Indicação do nível da bateria. Indicador LED do tempo de operação restante. 
Pode ser recarregado na tomada da parede ou transformador.
Possível operação enquanto recarrega através do uso do transformador de 
tomada móvel.
Tempo de carga: 2 horas.
Tempo de operação: 3,5 horas para ML 4 LED HeadLight, 2 horas para OMEGA 500 
UNPLUGGED, 8 horas para OMEGA 500 UNPLUGGED com LED. 
Sistema de recarga amigável. Mudança automática da operação para o modo de
recarga (na unidade de parede). 
Altos padrões de segurança. Recarga integrada e verifi cação de desempenho 
durante a operação. Tecnologia de polímero Lítio. Conforme UL.
Desenho registrado.

mPack UNPLUGGED 

mPack UNPLUGGED X-007.99.665

Transformador UNPLUGGED para mPack UNPLUGGED [ 01 ] X-095.16.316
Bateria recarregável polímero Lítio para mPack UNPLUGGED X-007.99.680
Fio extensão para transformador de tomada UNPLUGGED para 
mPack UNPLUGGED, 2 m [ 02 ] X-000.99.668

  Bateria na cinta de cabeça  

(recarregável)

 Indicador LED do nível da bateria

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
FONTES DE ENERGIA
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 [ 03 ]

[ 01 ] [ 02 ]

 [ 04 ]

HEINE® mPack / HEINE® mPack LL
Fonte de Energia Portátil

mPack é somente compatível com: OMEGA 500 e ML 4 LED HeadLight.

mPack LL é somente compatível com: LED LoupeLight, LED MicroLight,  
SIGMA 250 e SIGMA 250 M2.
Controle de brilho de 0,5 – 100 % 
Capacidade LED LoupeLight e LED MicroLight: 17 horas a partir da carga  
totalmente completa.
Capacidade SIGMA 250 e SIGMA 250 M2: 17 horas a partir da carga totalmente 
completa.

Livre de Cabos – que prendem o usuário a mesa, parede ou a fontes de energia.
Capacidade triplicada com a tecnologia Íons de Lítio comparada ao sistema
atual de NiCd. 3 x mais capacidade do que os sistemas convencionais NiCd  
quando completamente carregado. Mais que o dobro da capacidade dos outros  
sistemas Íons de Lítio. Sem efeito memória.
Recarga rápida – recarrega total em apenas 2 horas.
Indicador da Carga da Bateria – o indicador mostra o tempo restante para o  
descarregamento da bateria.
Opções múltiplas de Recarga. Carregável nos carregadores de mesa EN 50,  
ou com os transformadores de tomada.
Inteligente inicia a recarga automaticamente quando colocado no EN 50.
Também pode ser utilizado enquanto carrega.
Ajuste automático da Saída de Energia – para compatibilidade com todos
os instrumentos de 6 V da HEINE e alguns instrumentos LED.
Regulador variável da intensidade da luz. Ajuste de luz ideal, evita reflexos.
Transformador compatível com as voltagens 100 – 240 V. Inclui 4 adaptadores  
para tomadas do mundo inteiro.

mPack / mPack LL 6 V

Unidade mesa / parede EN 50 com mPack, (inclui adaptador angulado 
90°, suporte para o instrumento em cinta de cabeça Professional L [ 01 ] X-095.17.302
idem, com mPack LL e suporte instrumento para S-Frame [ 02 ] 
e cinta de cabeça Professional L [ 01 ] X-095.17.303
mPack com bateria recarregável de Li-ion e transformador de tomada X-007.99.672
mPack LL com bateria recarregável de Li-ion e transformador X-007.99.660
mPack com bateria recarregável de Li-ion, sem transformador X-007.99.671
mPack LL com bateria recarregável de Li-ion sem transformador X-007.99.661

Bateria recarregável Li-ion para mPack / mPack LL X-007.99.676
Transformador de tomada para mPack / mPack LL [ 04 ] X-095.16.315
Adaptador de tomada angulado 90° (para EN 50 / mPack) [ 03 ] C-000.33.509

 Bateria de Íons de Lítio

  Indicador da capacidade da bateria

 Rápida carga

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
FONTES DE ENERGIA
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Transformador de Parede / Mesa HEINE® EN 50 
Sistema Carregador Modular de Energia

O novo sistema carregador modular de energia de HEINE oferece flexibilidade  
incomparável e novas funções. O EN 50 suporta OMEGA 500, SIGMA 250,  
ML 4 LED HeadLight, LED MicroLight e LED LoupeLight. Além disso, todos os produtos 
HEINE 6 V estão compatíveis. O EN 50, mPack mPack LL o Reostato HC 50 L de cinta 
de cabeça podem ser combinados em qualquer configuração. 

Modular, desenho compacto funciona como, base para uso sobre a mesa ou fixo 
na parede e como base de recarga para o novo sistema de recarregamento móvel 
mPack e mPack LL.
Atualizável – se transforma em base de recarga mPack com uma simples remoção
do módulo de controle.
Tecnologia de Acendimento Progressivo – A passagem gradual da corrente elétrica 
reduz o risco de choque com a lâmpada e aumenta sua vida útil.
Transformador compatível com as voltagens (100 – 240 V). Inclui 4 adaptadores
para tomadas do mundo inteiro.
Desenho registrado.

Carregador EN 50 6 V

Unidade de parede / mesa EN 50 com modulo reostato de controle (inclui 
adaptador angulado 90°, fio extensão 2 m, suporte de instrumento) [ 01 ] X-095.17.301
Módulo reostato de controle* para EN 50 [ 02 ] X-095.17.305
Unidade base EN 50 (sem módulo reostato de controle) [ 03 ] X-095.17.300

Adaptador de tomada angulado 90° (para EN 50 / mPack  
sem instrumento suporte) [ 04 ] C-000.33.509
Suporte do instrumento para cinta de cabeça C-000.33.511
Suporte do instrumento para S-Frame e LED LoupeLight C-000.33.512

* não compatível com SIGMA 250, LED MicroLight w LED LoupeLight

 Sistema de energia modular

 Tecnologia acendimento progressivo

 Desliga automaticamente

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
FONTES DE ENERGIA
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 [ 01 ] 

 [ 02 ]  [ 03 ] 

 [ 01 ]  [ 03 ]  [ 04 ]  [ 05 ] 

  Tecnologia de acendimento progressivo

 Cabos com dispositivo de travas

 Mecanismo magnético Liga / Desliga

 Unidade de extensão opcional

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
CENTRO DIAGNÓSTICO

Transformador de Parede HEINE EN 100®

Centro Diagnóstico HEINE  EN 100®

Desempenho que se pode confiar

O EN 100 Transformador de Parede é um produto moderno e atrativo para  
manter os seus instrumentos no lugar certo, prontos para su uso. 

Adequado para todos os intrumentos HEINE 3,5 V XHL ou LED.
O EN 100 provê uma voltagem de saída 3,5 V. Independente das flutuações de
voltagem da rede elétrica. Funcionamento econômico, sempre ótima luminosidade
e sem baterias nem pilhas, protege o meio ambiente e elimina manutenção.
Interruptores eletrônicos automáticos nos cabos, sem parte mecânica. Durável 
e livre de manutenção. Uma vez selecionado, o brilho permanece o mesmo.
Tecnologia de acendimento progressivo. A passagem gradual da corrente elétrica 
reduz o risco de choque com a lâmpada e aumenta sua vida útil. Economia no uso.
Desenho de cabo avançado, otimamente ergonômico. Regulagem contínua de
luminosidade no cabo. Fio espiral de grande qualidade com um alcance de 3 m.
Dispositivo de trava previne remoção não autorizada das cabeças dos instrumentos.
Flexibilidade para opção de extensão. A Unidade  básica [ 01 ] ou a Unidade única [ 02 ]   
podem ser livremente ampliadas com a Unidade extensão [ 03 ] ou com componentes 
adicionais.

Como escolher o seu Centro de Diagnóstico personalizado:
Solicite o Transformador de Parede EN 100 e Unidade de extensão ou sistema  
de componentes adicionais tais como Dispensador de espéculos AllSpec ou  
Esfigmomanômetro GAMMA XXL LF-W. Escolha livremente os instrumentos  
individuais (na versão 3,5 V XHL ou LED) da linha HEINE. 

Centro Diagnóstico EN 100 3,5 V

EN 100* (Unidade Básica com dois cabos) [ 01 ] X-095.12.110
EN 100-1 (Unidade Básica com um cabo) [ 02 ] X-095.12.109
Unidade* de Extensão [ 03 ] X-095.12.135
Dispensador de espéculos AllSpec [ 04 ] B-000.11.148
Esfigmomanômetro GAMMA XXL LF-W [ 05 ] M-000.09.323

* sem instrumentos
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Centro Diagnóstico HEINE  EN 100®

Conjuntos EN 100 3,5 V

Conjunto com transformador de parede EN 100 (com dois cabos), 
Otoscópio F.O. BETA 400 LED, Oftalmoscópio BETA 200 LED, 
1 jogo espéculos reusáveis A-095.12.308

Conjunto com transformador de parede EN 100 (com dois cabos), 
Otoscópio F.O. BETA 400, Oftalmoscópio BETA 200, 
1 jogo espéculos reusáveis e 
1 lâmpada sobressalente para cada instrumento [ 01 ] A-095.12.304

Conjunto com transformador de parede EN 100 (com dois cabos), 
Otoscópio F.O. BETA 200 LED, Oftalmoscópio BETA 200 LED, 
1 jogo espéculos reusáveis A-095.12.309

Conjunto com transformador de parede EN 100 (com dois cabos), 
Otoscópio F.O. BETA 200, Oftalmoscópio BETA 200, 
1 jogo espéculos reusáveis e 
1 lâmpada sobressalente para cada instrumento A-095.12.305

Conjunto com transformador de parede EN 100 (com dois cabos), 
Otoscópio de diagnóstico BETA 100, Oftalmoscópio BETA 200, 
1 jogo espéculos reusáveis e 
1 lâmpada sobressalente para cada instrumento A-095.12.307

Conjunto com transformador de parede EN 100 (com dois cabos),  
Otoscópio F.O. K 180, Oftalmoscópio K 180, 
1 jogo espéculos reusáveis, 50 espéculos descartáveis 4 mm Ø, 
50 espéculos descartáveis 2,5 mm Ø e 
1 lâmpada sobressalente para cada instrumento [ 02 ] A-095.12.393

Conjunto com transformador de parede EN 100 (com dois cabos),  
Otoscópio de diagnóstico K 100, Oftalmoscópio K 180, 
1 jogo espéculos reusáveis, 50 espéculos descartáveis 4 mm Ø, 
50 espéculos descartáveis 2,5 mm Ø e 
1 lâmpada sobressalente para cada instrumento A-095.12.394

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
CENTRO DIAGNÓSTICO

O fornecimento regular dos aparelhos é de 230 V. Em caso de desejar outra tensão, p. ex. 120 V, deverá ser indicado no pedido.

NEU

NEU

LED

LED

XHL

XHL

XHL

XHL

XHL
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Cada lâmpada HEINE é desenhada especificamente como uma parte integral do instrumento HEINE a que se incorpora, segundo 
os seguintes parâmetros:

Temperatura de cor: Baseada na avançada tecnologia Halógena Xenon HEINE XHL, cada lâmpada está desenhada para fornecer 
a cor ideal de temperatura para o diagnóstico que está sendo usado o instrumento. Isto assegura um balanço equilibrado entre 
intensidade de iluminação e cor real do tecido para um diagnóstico mais preciso.

Duração da lâmpada: As lâmpadas HEINE duram até 50 % mais, longa vida de duração, ótima função e economia de custo.

Segurança: Desenho avançado e procedimentos de fabricação que evitam as perigosas implosões das lâmpadas.

Qualidade ótica: O desempenho de cada instrumento ótico depende da lâmpada que o ilumina. A incorporação de lentes de 
enfoque no invólucro de cristal da lâmpada, a colocação precisa do filamento e a projeção da luz de uma forma homogênea são 
os principais fatores para assegurar a função satisfatória de seu instrumento HEINE. Só podemos garantir o desempenho e a 
segurança de seu instrumento se ele estiver equipado com a lâmpada apropriada HEINE. Uma lâmpada não original HEINE ou 
inadequada impede o funcionamento correto de seu instrumento HEINE podendo comprometera garantia do fabricante.  

As lâmpadas Xenon Halógena XHL estão disponíveis agora individualmente em embalagem blister.
É importante utilizar as lâmpadas e peças de reposição originais para assegurar a qualidade do desempenho de seu 
instrumento de precisão HEINE.

Lâmpadas Xenon Halógena HEINE XHL®

Para o máximo desempenho e efetivo custo

 Desempenho excepcional

 Ótima iluminação

 Longa vida útil

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
LÂMPADAS

MEDICINA GERAL E INSTRUMENTOS ORL

Otoscópios 2,5 V 3,5 V

Otoscópio alpha* X-001.88.037

Otoscópio F.O. alpha+* X-001.88.037 X-002.88.049

BETA 100 Otoscópio X-001.88.037 X-002.88.049

BETA 200 Otoscópio X-001.88.077 X-002.88.078

BETA 400 Otoscópio X-001.88.077 X-002.88.078

K 100 Otoscópio X-001.88.037 X-002.88.049

K 180 Otoscópio X-001.88.077 X-002.88.078

Otoscópio mini 2000 F.O.* X-001.88.037

Otoscópio mini 2000* X-001.88.056

Otoscópio mini 3000 F.O. X-001.88.105

Otoscópio mini 3000 X-001.88.110

Otoscópio minilux* X-001.88.056

Instrumentos ORL 2,5 V 3,5 V

Porta espátula alpha* X-001.88.037

Porta espátula alpha+* X-001.88.037 X-002.88.049

Espelho laringeal curvo* X-001.88.037 X-002.88.062

Espelho laringeal reto* X-001.88.057 X-002.88.063

Porta espátula mini 3000 X-001.88.037

* Instrumento descontinuado
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Lâmpadas Xenon Halógena HEINE XHL®

 

 Desempenho excepcional

 Ótima iluminação

 Longa vida útil

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
LÂMPADAS

Instrumentos de ORL 2,5 V 3,5 V

Porta espátula mini* X-001.88.037

Porta espátula (BETA) X-001.88.037 X-002.88.049

Lanternas e lâmpadas combinadas 2,5 V 3,5 V

HEINE Cliplight* X-001.88.094

Lanterna clip mini 2000*, Lanterna clip mini 1000* X-001.88.041

Lanterna combinada mini 2000* X-001.88.041

Lanterna mini 3000 X-001.88.107

Espelho laringeal mini 3000* X-001.88.057

Lanterna combinada mini 3000 X-001.88.107

mini Fibralux* X-001.88.041

Lanterna Clip mini-c X-001.88.108

INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS

Oftalmoscópio Direto 2,5 V 3,5 V

Oftalmoscópio alpha* X-001.88.042

Oftalmoscópio alpha+* X-001.88.042 X-002.88.101

AUTOFOC* X-001.88.032 X-002.88.047

Oftalmoscópio BETA 200 M2 X-001.88.069 X-002.88.070

Oftalmoscópio BETA 200 X-001.88.069 X-002.88.070

Oftalmoscópio BETA 200S X-001.88.069 X-002.88.070

Oftalmoscópio K 180 X-001.88.084 X-002.88.086

Oftalmoscópio mini 2000* X-001.88.042

Oftalmoscópio mini 3000 X-001.88.106

mini Miroflex* X-001.88.042

Oftalmoscópio Miroflex* X-001.88.038 X-002.88.046

* Instrumento descontinuado
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Lâmpadas Xenon Halógena HEINE XHL®

 

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
LÂMPADAS

 

Retinoscópios 2,5 V 3,5 V

Retinoscópio de Mancha alpha+* X-001.88.088 X-002.88.090

Retinoscópio de Fenda alpha+* X-001.88.087 X-002.88.089

Retinoscópio de Mancha BETA 200 X-001.88.088 X-002.88.090

Retinoscópio Fenda BETA 200 X-001.88.087 X-002.88.089

Retinoscópio de Mancha HFR 2* X-001.88.038 X-002.88.046

Retinoscópio HSR2* X-001.88.058 X-002.88.048

Outros instrumentos oftalmológicos de mão 2,5 V 3,5 V

Focalux alpha* X-001.88.042

Luz oftalmológica de exame alpha* X-001.88.043 X-002.88.102

Finoff alpha+* X-001.88.035 X-002.88.044

Focalux alpha+* X-001.88.042 X-002.88.101

Lâmpada de fenda de mão HSL 150 alpha+* X-001.88.098 X-002.88.099

Luz oftalmológica de exame alpha+* X-001.88.043 X-002.88.102

Focalux* X-001.88.039 X-002.88.091

Glaucotest* X-001.88.035 X-002.88.044

Lâmpada de Fenda manual HSL 100* X-001.88.098 X-002.88.099

Lâmpada de Fenda manual HSL 150 X-001.88.098 X-002.88.099

Retinômetro LAMBDA 100 X-001.88.077 X-002.88.078

Focalux mini 2000* X-001.88.042

Focalux mini 3000 X-001.88.042

Lâmpada de Exame Oftalmológico X-001.88.032 X-002.88.047

Transiluminador Finoff X-001.88.077 X-002.88.078

* Instrumento descontinuado

 Desempenho excepcional

 Ótima iluminação

 Longa vida útil
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LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
LÂMPADAS

Lâmpadas Xenon Halógena HEINE XHL®

 

Oftalmoscópios indiretos 3,5 V 6 V

Oftalmoscópio manual indireto X-002.88.050 X-004.88.081

OMEGA 100* X-004.88.068

OMEGA 150* X-004.88.068

OMEGA 180* X-004.88.068

OMEGA 200 X-004.88.068

OMEGA 500 5 W (brilho padrão) X-004.88.111

Oftalmoscópio Video OMEGA 2C X-004.88.068

SIGMA 100* X-004.88.076

Oftalmoscópio em Cinta de Cabeça SIGMA 150 K* X-004.88.093

SIGMA 150* X-004.88.093

Oftalmoscópio em Cinta de Cabeça SIGMA 150 M2* X-004.88.093

INSTRUMENTOS VETERINÁRIOS

2,5 V 3,5 V

Otoscópio VET BETA 100 X-001.88.037 X-002.88.049

Otoscópio VET BETA 200 X-001.88.077 X-002.88.078

Cabeça de iluminação de fenda X-001.88.077 X-002.88.078

Otoscópio Cirúrgico X-001.88.037 X-002.88.049

LARINGOSCÓPIOS

2,5 V 3,5 V

Cabo Laringoscópio F.O. X-001.88.035 X-002.88.044

Cabo Angulado Laringocópio F.O. X-001.88.035 X-002.88.044

Cabo Laringoscópio F.O. SP X-001.88.035

Lâminas de Laringoscópio convencional* X-001.88.059

* Instrumento descontinuado

 Desempenho excepcional

 Ótima iluminação

 Longa vida útil
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LÂMPADAS

Lâmpadas Xenon Halógena HEINE XHL®

 

DERMATOSCÓPIOS E LUPAS ILUMINADAS

Dermatoscópios 2,5 V 3,5 V

Dermatoscópio alpha+* X-001.88.034 X-002.88.053

DERMAPHOT* lâmpada de vácuo 2,2 V X-000.88.082

Dermatoscópio DELTA 10* X-001.88.038 X-002.88.046

Dermatoscópio mini 2000* X-001.88.034  

Dermatoscópio mini 3000 X-001.88.109

Lupas Iluminadas 2,5 V 3,5 V

Lupa iluminada alpha+* 5 x, 8 x X-001.88.034 X-002.88.053

Lupa iluminada 5 x, 8 x (BETA) X-001.88.038 X-002.88.046

INSTRUMENTOS PROCTOLÓGICOS

2,5 V 3,5 V

Adaptador de iluminação para instrumentos F.O. X-002.88.078

Proctoscópio de cabeça para iluminação proximal X-001.88.040 X-002.88.051

Iluminação de cabeça para Espéculo Anal Expansível* X-001.88.035 X-002.88.044

6 V

Cabo com lâmpada X-004.88.060

LUZES DE EXAME

Fotóforos 6 V

Fotóforo SL 350* X-004.88.068

Iluminador UBL 100* de cabeça para lupas binoculares X-004.88.080

Luzes de Exame 12 V

Lâmpada halógena HL 1200, 20 W J-005.27.075

Lâmpada halógena HL 5000, 50 W J-005.27.111

* Instrumento descontinuado

 Desempenho excepcional

 Ótima iluminação

 Longa vida útil
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LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
LÂMPADAS

Lâmpadas de Projetores HEINE   
 

PROJETORES

Halogen Xenon

Projetor F.O. HK 4000* / 100 W Y-096.15.103

Projetor F.O. HK 6000*, 7000, 7000D* / 150 W Y-096.15.102

Projetor F.O. mini* 20 W Y-096.14.103

Projetor F.O. uno*, endo*, multi* 150 W Y-096.11.103

Projetor XENON 1000* / 100 W Y-096.15.108

* Projetor descontinuado
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Projetor Fibra Ótica (F.O.) HEINE® HK 7000 

O projetor F.O. HK 7000 inclui especial lâmpada halógena de longa vida com 
potência de 150 W. Para exames que se deseje mais luz, pode se aumentar a 
intensidade de luz em até 40 % com um interruptor de aumento. Adequado para 
todo Sistema HEINE com iluminação de fibra ótica. 
Dimensões: Largura 177 mm, altura 125 mm e profundidade 217 mm. Peso 3,700 g.

Lâmpada halógena de alta intensidade. Para máxima iluminação.
Ótica de iluminação asférica. Luz intensa com alta temperatura de cor.
Regulagem contínua de luminosidade sem trocas da temperatura de cor. 
Ajuste de redução do brilho da luz isenta de tons de vermelho.
Interruptor de aumento. Para até 40 % a mais de luz.
Longa duração da lâmpada, até 300 h.
Alça de suporte rebatível. Fácil de transportar.
Uso sobre a mesa, com suporte de parede ou sobre suporte com rodízios. 
Adapta-se às necessidades individuais.

F.O. Projector HK 7000

com lâmpada halógena XHL de 150 W e fusível sobressalentes Y-096.15.121

Fusível de reposição Y-096.15.110
Lâmpada halógena XHL sobressalente 150 W Y-096.15.102
Suporte de parede para o HK 7000 Y-096.15.105

 Controle contínuo da iluminação

 Interruptor para 40 % a mais de luz

LÂMPADAS E FONTES DE ENERGIA
PROJETORES DE FIBRA ÓTICA

Cabo F.O. padrão para Projetores F.O. HEINE
Para uso com Instrumentos de Fibra Ótica HEINE

Cabo de Fibra Ótica para uso em instrumentos de Fibra Ótica e projetores de 
luz fria HEINE, por exemplo a cabeça para tubos descartáveis UniSpec e a cabeça 
de iluminação para todos os tubos reusáveis de Anuscópio, Protoscópios e 
Sigmoidoscópios de F.O. Comprimento: 180 cm.

Cabo de fibra de 4 mm Ø de alta qualidade. Excelente transmissão de luz.
Cabo altamente fl exível.
Revestimento interno em metal. Resistente a dobras.
Revestimento externo em plástico. Fácil limpeza. 

Cabo Fibra Ótica padrão Y-003.99.518

Suporte com Rodízios

Pode usar-se com todos os projetores F.O. HEINE e de outras marcas.
Dimensões: Altura 900 mm, Peso 3500 g.
Placa suporte: Largura 180 mm, Altura 150 mm, Profundidade 240 mm.

5 pés com extensão de 60 cm. Assegura estabilidade.
2 rodas com freios. Mantém-se parado na posição.

Suporte com rodas – sem placa suporte Y-096.50.001
Suporte com rodas – com placa suporte Y-096.50.002

O fornecimento regular dos aparelhos é de 230 V. Em caso de desejar outra tensão, p. ex. 120 V, deverá ser indicado no pedido.
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Bolsas, Estojos Rígidos e Maletas HEINE 

BOLSAS, ESTOJOS RÍGIDOS E MALETAS

Bolsa macia para otoscópios [ 01 ] A-180.01.000

Bolsa macia com zíper para otoscópios [ 02 ] B-237.00.000

Maleta para Lupas Binoculares – Conjuntos A / C [ 03 ] C-000.32.552

Estojo rígido para Conjuntos de Diagnóstico Oftalmológico
C-034 e C-076 [ 04 ] C-034.00.000

Estojo rígido para Conjuntos de Oftalmoscópio Indireto
C-162, C-275, C-276, C-278 [ 05 ] C-079.00.000

Bolsa Combi para Conjuntos de Oftalmoscópio Indireto
C-162, C-275, C-276, C-278 [ 06 ] C-079.03.000

Estojo rígido para Conjuntos de Diagnóstico Oftalmológico
C-261 e C-144 [ 07 ] C-144.06.000
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[ 08 ]

[ 09 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 15 ]

[ 14 ]

[ 16 ]

Bolsas, Estojos Rígidos e Maletas HEINE 

BOLSAS, ESTOJOS RÍGIDOS E MALETAS

Estojo rígido para Conjuntos de Diagnóstico Oftalmológico
C-262 e C-145 [ 08 ] C-145.00.000

Maleta para Conjuntos de Oftalmoscópio Indireto C-281 [ 09 ] C-160.00.000

Bolsa macia para Oftalmoscópios [ 10 ] C-182.01.000

Estojo rígido para Conjunto Retinômetro LAMBDA 100 [ 11 ] C-187.06.000

Bolsa macia para mini [ 12 ] D-861.00.000

Estojo com ziper para mini 3000 Dermatoscópio [ 13 ] D-887.00.000

Estojo com ziper para NC 1 Dermatoscópio [ 14 ] D-892.00.000

Estojo com ziper para Laringoscópios [ 15 ] F-179.00.000

Maleta para Conjuntos de Laringoscópio FlexTip+ F.O.
F-227, F-229 ou F-230 [ 16 ] F-227.01.000

 

Outras bolsas sob pedido.
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 A
022 Abaixador de língua
021 Adaptador de espéculos (para AllSpec)
071/122 Adaptador para carregador NT 4
091–093 Anuscópio

 B
121-123 Baterias Recarregáveis
121/123  - Bateria Regarregável Li-ion
123  - Bateria Recarregável NiMH

 C
027 Cabeça de Iluminação Fenestrada (Veterinário)
 Cabos
120  - BETA, Cabo a pilhas
121  - BETA 4 NT, Cabo recarregável
121  - BETA 4 USB, Cabo recarregável 
122  - BETA 4 SLIM NT, Cabo recarregável
123  - BETA L, Cabo recarregável
123  - BETA NT, Cabo recarregável 
120  - BETA SLIM, Cabo a pilhas 
123  - BETA SLIM, Cabo recarregável 
096  - Cabo de Lâmpada
124  - Cabo grande a pilhas 
071 - Laringoscópio, Cabo F.O. 4 SHORT XHL/LED NT
070/071 - Laringoscópio, Cabo F.O. 4 SLIM XHL/LED NT 
075  - Laringoscópio, Cabo Angulado F.O. 
075  - Laringoscópio, Cabo SP F.O. 
075  - Laringoscópio, Cabo curto F.O. / F.O. LED
074  - Laringoscópio, Cabo pequeno F.O. / F.O. LED 
070  - Laringoscópio, Cabo Standard F.O. 4 XHL/LED NT
074  - Laringoscópio, Cabo Standard F.O. XHL/LED
068  - Laringoscópio, Cabo descartável XP
124  - mini 3000, Cabo a pilhas
125  - mini 3000, Cabo recarregável
 Carregadores
125  - mini NT
122  - NT 4 e Adaptador
123  - NT 300 e Adaptador
060 Cartões de Diagnóstico
138 Cabo de Fibra Ótica para Projetores HEINE
096 Cabo com Interruptor

 D
060 Depressor Escleral
077–085 Dermatoscópios
078  - DELTA 20 T
081  - NC 1
084  - mini 3000
083  - mini 3000 LED
080/085 Dermatoscópios, Acessórios
080  - Cabo Adaptador para DELTA 20 T
085  - Disco de Contato para mini 3000 / mini 3000 LED
080  - Disco de Contato para DELTA 20 T
080  - Óleo de Dermatoscópio
080  - Adaptador Fotográfico SLR

 E
089 Esfigmomanômetros, Acessórios
089  - Braçadeiras para GAMMA G (sem látex)
086–088 Esfigmomanômetros GAMMA (sem látex)
087  - GAMMA G5
086  - GAMMA G7
087  - GAMMA GP
088  - GAMMA XXL LF

 Espéculo
021/033  - Espéculo descartáveis UniSpec
016/033  - Espéculos descartáveis AllSpec
031  - Espéculos longos e fechados (Veterinário)
032  - Espéculos reusáveis SANALON S VET (Veterinário)
021/032  - Espéculos reusáveis SANALON S com encaixe baioneta
016  - Espéculos reusáveis SANALON S
032  - Espéculos pequenos e fechados (Veterinário)
031  - Espéculo metálico fenestrado
016  - Espéculos reusáveis macios
031  -  Espéculo expansível para cabeça de iluminação  

fenestrada (Veterinário) 
090 Estetoscópios GAMMA (sem látex)
139/140 Estojos e Maletas

 F
049 Finoff Transiluminador
120–131 Fontes de Energia
120–124  - Cabos BETA
096  - Cabo com Interruptor
128  - mPack  / mPack LL 
127  - mPack UNPLUGGED 
124/125  - Cabo mini 3000
125  - Carregador mini NT
122  - Carregador NT 4
123  - Carregador NT 300
096/126  - Transformadores
111–119 Fotóforos 
114–118  - ML 4 LED HeadLight
114/115  - ML 4 LED HeadLight UNPLUGGED
118  - ML 4 LED HeadLight com DV1
119  - MD 1000 F.O.
112  - LED MicroLight

 L
049 Lâmpada de Exame Oftalmológico 
047 Lâmpada de Fenda Manual
047  - HSL 150
047 Lâmpada de Fenda Manual, Acessórios
047  - Lupa Adaptável HSL 10 x 
132 Lâmpadas Tecnologia Halógena Xenon XHL 
023–025 Lanternas Clip
023  - mini-c
024  - Lanterna Clip mini 3000
025  - Lanterna combinada mini 3000
061–076 Laringoscópios
 Laringoscópios Classic+ F.O.
062  - Macintosh F.O.
063  - Miller F.O.
063  - Paed F.O.
072  - Conjuntos
063  - WIS F.O.
 Laringoscópios FlexTip+ F.O.
066  - FlexTip+ F.O.
073  - Conjuntos 
 Laringoscópios Modular+ F.O.
064  - Macintosh F.O.
065  - Miller F.O.
073  - Conjuntos F.O.
 Laringoscópios XP, descartáveis
076  - Conjuntos de Emergência
067  - Macintosh
067  - Miller 
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098–099 Luminárias de Exame 
098  - EL 10 LED
099  - EL 3 LED
100–107 Lupas Binoculares
106  - C 2.3 / C 2.3 K
102/103  - HR
104/105  - HRP
108–110 Lupas Binoculares, Acessórios 
108  - Cinta de Cabeça
109/110  - LED LoupeLight
108  - Armação de Óculos S-FRAME

 M
125 mini NT Carregador
128 mPack / mPack LL 
127 mPack UNPLUGGED 

 O
059/060 Oftalmoscópio, Acessórios
060  - Lentes A.R. Oftalmoscopia
059  - Olho Modelo
060  - Bolsa-Combi 
034–044 Oftalmoscópios Diretos
036  - BETA 200 / 200 M2
036  - BETA 200 LED
035  - BETA 200S
035  - BETA 200S LED
039  - K 180
043  - mini 3000
041  - mini 3000 LED
050–058 Oftalmoscópios Indiretos
058  - BINOCULAR, manual
058  - MONOCULAR, manual
051  - OMEGA 500, binocular com cinta de cabeça
054  - OMEGA 500 UNPLUGGED
055  - OMEGA 500 com DV1
056  - SIGMA 250, para armação
 Otoscópios  
017  - BETA 100
009  - BETA 200 F.O.
009  - BETA 200 F.O. LED
008  - BETA 400 F.O.
007  - BETA 400 F.O. LED
030  - BETA 100 F.O. VET (Veterinário)
029  - BETA 200 F.O. VET (Veterinário) 
019  - K 100
011  - K 180 F.O.
014  - mini 3000 F.O
012  - mini 3000 LED F.O
020  - mini 3000
 Otoscópios, Acessórios
016  - Pêra de Insuflação para BETA 200, BETA 400, K 180
021  - Pêra de Insuflação para BETA 100, K 100 
033  - Pêra de Insuflação para BETA 100 VET, 200 VET
016  - Pêra de Insuflação para mini 3000 F.O.
015/016  - Espéculos
021  - Espéculos
028 Otoscópio Cirúrgico

 P
091–097 Proctologia 
096  - Conjunto de Anuscópio ATE
091  - Cabeçote para Tubos UniSpec
094  - Sigmoidoscópio
097  - Conjunto Sigmoidoscópio / Proctoscópio RE 7000
092  - Tubos com visão frontal 
092  - Tubos com visão 90˚ 
091  - Tubos descartáveis UniSpec
095 Proctologia, Acessórios
095  - Pêra de Insuflação 
095  - Pinça de Tamponamento
095  - Telescópio
095 Proctoscópio / Anuscópio, Cabeça de Iluminação
093 Proctoscópio F.O.
138 Projetores F.O. 
138  - HK 7000 
138 Projetores, Acessórios
138  - Cabo Fibra Ótica 
138  - Suporte rodízio

 R
048 Retinômetro LAMBDA 100
045/046 Retinoscópios 
045  - BETA 200
059  - Olho Modelo

 S
108 S-FRAME, Armação
 
 T
 Transformadores
096  - Transformador de tomada E 7
129  - Transformador parede / mesa EN 50
127  - Transformador de parede EN 50 UNPLUGGED
130  - Transformador de parede EN 100
126  - Reostato de cinta de cabeça HC 50
126  -  Transformador de tomada para Fotóforo  

ML 4 LED HeadLight / OMEGA 500
130/131 Transformador de Parede EN 100
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Uma empresa faz história e dá a sua excelente
qualidade de produtos um nome: HEINE.   

Fundada em 1946, independente, mergulhada na tradição e hoje é líder 
internacional de mercado, oferece uma gama completa de instrumentos de 
diagnóstico. Os produtos HEINE cumprem as normas internacionais (ISO / IEC) 
aplicáveis e são líderes mundiais em precisão e desenho ergonómico. A intensa 
e contínua pesquisa da empresa, juntamente com desenvolvimento de produtos, 
fornecem uma base sólida e orientada ao futuro para uma maturidade técnica 
e excelente qualidade de todos os produtos HEINE. Os responsáveis por este 
sucesso são os mais de 500 colaboradores em todo o mundo.

www.heine.com 
FILIAIS HEINE 

REPRESENTANTES HEINE

ALEMANHA

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
www.heine.com

AMÉRICA DO NORTE 

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

AUSTRÁLIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road 
PO Box 7218 Warringah Mall 
NSW 2100 
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00 
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05 
E-Mail: info@heine.com.au 

SUIÇA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9 
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66 
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch
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