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 Magnificare Clasa II : intre 2.0 X si 2.9 X 
 Magnificare Clasa III : intre 3.0 X si 3.9 X
 Magnificare Clasa IV : intre 4.0 X si 4.9 X

 În concluzie, o lupa de calitate
este obtinuta prin sustinerea rezolutiei 

înalte de-a lungul unui camp larg

Ce sa luati în considerare atunci 
când achizitionati o lupa:

1

Calitatea unui sistem de lupă este guvernată 
de patru caracteristici vizuale cheie:

Rezoluţia este capacitatea de a vizualiza structuri 
mici și este determinată de calitatea designului 
optic și utilizarea lentilelor de precizie. Lupele 
fabricate din materiale de calitate inferioară nu 
pot oferi o vizualizare optimă de-a lungul 
întregului câmp de vedere. 
Consideraţi nevoia consumatorilor larg 
răspândită pentru televizoare de înaltă deniţie 
ca ind o mărturie pentru valoarea rezoluţiei. Ce 
v-ar plăcea să aveţi, un televizor cu proiecţie de 52" 
sau un televizor de înaltă deniţie de 42"? În poda 
ecranului mai mare, experienţa de vizualizare la 
televizorul cu proiecţie ar păli în comparaţie cu 
imaginea clară, detaliată a televizorului HD. 

2 Lățimea câmpului este dimensiunea zonei de operare 
când ne uităm prin lupă. Medicii apreciază un câmp mai 
larg deoarece este mai simplu și mai rapid să se adapteze 
atunci când schimbă între ochiul liber și lupă. Un câmp mai 
larg contribuie și la reducerea oboselii ochiului. Lățimea 
câmpului este legată de diametrul telescopului, designul optic 
și puterea de mărire  - cu cât este mai mare puterea, cu atât este 
mai mic câmpul. 

3 Adâncimea câmpului este întinderea focusării oferită de lupă. Acest
lucru determină cât de mult trebuie să vă aplecaţi sau vă ridicaţi în timp 
de purtaţi lupa, în timp ce păstraţi focusul asupra întregului câmp de vedere. 
Adâncimea câmpului depinde de iluminarea disponibilă, designul optic, puterea 
de mărire și, capacitatea ochiului să focuseze (acomodare).

4 Puterea de mărire este dimensiunea imaginii (nu claritatea imaginii). Nu 
există o măsurătoare standard pentru puterea de mărire pe piaţa lupelor. 
Chiar dacă s-au folosit etichete speciale, cei mai mulţi fabricanţi o 
rotunjesc la cea mai apropiată 0,5x.

Fiindcă nu există niciun standard care să măsoare mărirea, Orascoptic 
a adoptat un sistem simplu pentru a promova înţelegerea clară de 
către profesioniști a alegerilor disponibile:

Alte caracteristici de luat în considerare la sistemele de lupe sunt 
greutatea, unghiul telescoapelor, confortul și stilul ramei.

si adânc.
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Rezolutia câmpului

Calitatea lupelor

fara Magni�catie cu Magni�catie

Toate lupele Orascoptic sunt:
� Personalizate dupa geometria fetei, 
distanta de lucru si unghiul declinatiei.
� Rezistente la apa
� Hipoalergenice
� Rezistente la coroziune

Pachetul cu lupe include:
� Aparatoare laterale
� Snur de prindere
� Cutie gravata cu numele medicului
� Lentile cu prescriptie (daca este cazul)
� Capace protectie lentile
� Surubelnita pentru reglare

   Lupele Orascoptic sunt renumite pentru ca

au cea mai inalta rezolutie de-a lungul celor 

mai largi campuri. In comparatie cu produsele

competitorilor, lupele Orascoptic pastreaza un

focus clar pe intreaga suprafata a campului
de vedere.
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dimension 3  

(2.5x)

5 in (13 cm)

®Hires  2

(2.5x)

4 in (10 cm) 

® Hires 3

(3.3x)

2.75 in ( 7cm)

®Hires  plus 3L

(3.3x)

4 in ( 10 cm)

®Hires  plus 3H

(3.8x)

3.5 in (9 cm)

®Hires  plus 4L

(4.3x)

3 in (8 cm)

®Hires  plus 4H 

(4.8x)

2.5 in (6 cm)

®Hires  2 & 3 
®Lupele Galilean HiRes  ofera cele mai importante 

caracteristici ale unei lupe : rezolutie inalta, camp 
vizual lat si adanc, greutate redusa. Lentilele de 
dimensiuni mici sunt fabricate din cea mai buna 
sticla si ofera o claritate si exactitate pentru
intregul camp.

3 (3.3x)
Compatibilitate rame:  
orice tip de rama titan, RydonX, RaveX
Configuratii:   TTL 1 
Lățimea si adâncimea câmpului :  2.75” (7 cm)
Greutate*:  1.7 oz. (48 grame)
Distanta de lucru personalizata intre:
11.5”-28.5” (29-72 cm)

2 (2.5x)
Compatibilitate rame: orice tip de rama
Configuratii:  TTL 1, TT 2 F & Flip-up
Lățimea si adâncimea câmpului:   4” (10 cm) 
Greutate*:  1.6 oz. (45 grame)
Distanta de lucru personalizata intre:
10” - 27” (25-69 cm)

Dimension 3 
Lupele Galilean Dimension-3® stabilesc 
standardul domeniului pentru confort si 
performanta. Aceaste lupe ofera un câmp 
lat si adânc la un pret avantajos.
(2.5x)
Compatibilitate rame: orice tip de rama
Configuratii:   TTL 1 , TTF 2 & Flip-up
Lățimea si adâncimea câmpului: 5” (13 cm)
Greutate*:  1.9 oz. (54 grame)
Distanta de lucru personalizata intre: 
10”-27” (25-69 cm)

®Hires  plus 3L, 3H, 4L & 4H  

Compatibilitate rame: orice tip de rama titan, RydonX, RaveX  

Configuratii:  TTL 1 & Flip-up  

Distanta de lucru personalizata intre: 12.5”-23” (32-58 cm)

4L (4.3x)

4H (4.8x)

3H (3.8x)

3L (3.3x)

Lățimea si adâncimea câmpului: 4” (10 cm)

Greutate*: 2.6 oz. (74g.)  

* Greutatea de referinta este pentru un model TTL cu lentile plano pe rame titanium 02.
1 TTL = through-the-lens (lupele sunt montate direct pe lentile)    
2 TTF = through-the-�ip (lupele sunt montate pe lentilele �ip up)

Latimea câmpului

Compatibilitate lupe/rame

Lățimea si adâncimea câmpului: 3.5” (19 cm)

Greutate*: 2.7 oz. (76g.)

Lățimea si adâncimea câmpului: 3” (8 cm)

Greutate*: 2.7 oz. (76g.)

Lățimea si adâncimea câmpului: 2.5” (6 cm)

Greutate*: 2.8 oz. (79g.)
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Lupele HiRes Plus  sunt lupe prismatice cu optica deosebita,
putere mare de magni�care, claritate foarte buna si cu un
camp vizual peste orice competitor din clasa lor. Cu aceste 
caracteristici obtineti cele mai bune rezultate pentru chirurgie
sau stomatologie. Se poate regla focusul pentru distanta de
lucru necesara.



TITANIUM 02 FRAME

Black Slate

Blue Wine

VICTORY FRAME

Black Slate

WineBronze

RYDON SPORT FRAME

Black Carbon

Platinum Tortoise

Lilac

Material: Titan
Marimi:  X-Small, Small, Medium, Large
Prescriptii nelimitate

Material: Titan
Marimi: Small, Medium, Large
Prescriptii nelimitate

Material: Aliaj de carbon,
magneziu, siliciu, aliaj grilamid  
si titan
Marimi:  O singura marime
Fara prescriptii

Material: Aliaj grilamid si alpaca
Sizes:  O singura marime
Prescriptii nelimitate in insert

TITANIUM 01 FRAME

Black

Slate

Material: Titan
Marimi:  X-Small, Small, Medium, Large
Prescriptii nelimitate

RYDON X� SPORT FRAME

Black

Platinum Tortoise

Merlot Lilac

Material: Aliaj de carbon,
magneziu, siliciu, aliaj grilamid  
si titan.
Sizes:  O singura marime
Gama larga de prescriptii incluzand bifocal

RAVE X� SPORT FRAME

Black Carbon

Platinum Tortoise

Merlot Lilac

Material: Aliaj de carbon,
magneziu, siliciu, grilamid 

 

si titan.
Marimi: O singura marime
Gama larga de prescriptii incluzand bifocal

REVOLUTION� SPORT FRAME

Black

Steel

Blond Tortoise

Material: Aliaj grilamid si alpaca
Marimi:  O singura marime
Gama larga de prescriptii incluzand bifocal

 

SUBY FASHION FRAME

Black

Caramel

Blond Tortoise

Rame disponibile

Ramele Orascoptic sport sunt produse de catre 
Rudy Project unul dintre liderii mondiali in productia 
de rame sport pentru ochelari. 

OUR PARTNERSHIP WITH RUDY PROJECT

Merlot
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Sisteme de lumini Orascoptic
Bene�ciile unui sistem de lumini Orascoptic

- montarea coaxiala pe lupe elimina umbrele de pe spatiul de operare
- adevarata lumina alba ofera o mai buna luminozitate, exactitate si 
  adâncime a campului vizual.
- desingul usor asigura un confort exceptional pentru utilizarea zilnica.
- iluminarea avansata reduce oboseala ochilor în timp ce calitatea 
  examinarii pacientului creste.

- Toate sistemele de lumina Orascoptic dispun de tehnologie curenta în mod constant. 
- Lumina eliberata nu se va reduce pe parcursul duratei de viata a bateriei.

Cu lumina

Fara lumina

Ore de functionare
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Lumini Orascoptic

Alte lumini

Speci�catii lumina:
Diametru:  26mm
Greutate:  20 grame
Temperatura lumina: 6,500° K
Intensitate lumina: 
NIVEL                 INTENSITATE
3 (max)                   75.000 lux
2                            54.000 lux
1 (min)                    32.000 lux

Speci�catii baterie:
Model:  Lithium Ion
Greutate: 240 grame
Dimensiuni:  64x97x26 mm
Timp de incarcare: pana la 3 ore
Timp de functionare: 
NIVEL                   ORE DE FUNCTIONARE
3 (max)                         pana la 7 ore
2                                  pana la10 ore
1 (min)                         pana la 17 ore

Orascoptic Zeon DISCOVERY

Este un sistem de iluminare cu led ce ofera o intensitate maxima a
luminii de 75.000 lux pe toata durata de viata a bateriei. Are inclus
sitem de monitorizare a bateriei. Si acumulatorii se incarca in 3 ore.



www.orascoptic .com           �          www.orascoptic .ro

Sisteme de lumini Orascoptic
Orascoptic Zeon ENDEAVOUR 

Endeavour este cel mai mic si cel mai usor sistem de LED-uri introdus vreodata de Orascoptic
Niciun alt sistem de LED-uri de pe piata nu ofera atât de multa luminozitate de la o lampa de cap de dimensiuni similare.
Unitatea mica si usoara permite medicului sa se concentreze asupra pacientului.
Sistemul de tip �Light-Touch� permite controlul unitatii de comanda doar prin atingere (functioneaza si prin halat).
Garantie de 4 ani pentru led si cablu si 1 an pentru baterie.

Speci�catii lumina:
Diametru lampa:  16 mm
Greutate:  8 grame
Temperatura lumina: 6,000° K
Diamentru lumina:  5.7 cm la o
sitanta de 30. 5 cm 
Intensitate lumina: 
NIVEL                 INTENSITATE
3 (max)                   43.000 lux
2                            32.000 lux
1 (min)                    21.500 lux

Speci�catii baterie:
Model:  Lithium Ion
Greutate: 115 grame
Dimensiuni:  51x89x20 mm
Timp de incarcare:
3 ore (se poate folosi si in timpul incarcarii)
Timp de functionare:
intre 5 si 10 ore (depinde de setari) 

CABLU ALIMENTARE LUMINĂ
- Garantie 4 ani pentru cablu
- Cablu si conector armat, ceea ce exlude  posibilitatea unui scurtcircuit

CAPAC FILTRU DE PROTECŢIE
- Design ip-up
- Inclus la ecare unitate

FASCICUL DE LUMINA ALBĂ
- 43.000 lux intensitate lumină
- 6,000 K temperatură culoare

CONTROL TACTIL CAPACITIV
- Uşor de curăţat 
- Funcţionează si prin buzunarele  halatelor

MONITORIZARE BATERIE
- Notică când bateria mai are doar 30 de minute
- Unitatea va funtiona si când este în priză



Primele lupe din lume cu lumină integrată

Lumină micro Touch control Gama largă de telescoape Inserarea  prescriptiilor

Suport nas si brat ajustabil Baterii incluse Diverse culori Gravare personalizată

Magnicaţie: 2.5x - 4.8x
Culori: Black, White, Silver, Blue, Vine
Greutate XV1:
Lupe 2.5x :  160 grame
Lupe4.8x :  185 grame
Intensitatea luminii:
High:  43,000 lux 
Low:  26,875 lux 
Baterie: de tip Lithium Ion
Durata baterie (set de 4):
10 ore pentru LOW
6 ore pentru HIGH
Timp incarcare: (set de 2):< 2 ore

Specicaţii: Pachetul include:

Sistemul Xv1 System (lupe+lumina)
Cablu alimentare
Incarcator baterii
4 baterii reincarcabile
Filtru de polimerizare
Cutie transport
2 Surubelnite 
Servetel textil pentru curatare
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