
Lupy zabiegowe Admetec
¿eby widzieæ wiêcej…
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Flip-Up
Uniwersalne lupy zabiegowe Flip-Up (uchylne) mocowane 
do oprawek okularowych. Taki sposób mocowania umo¿liwia 
³atwe odchylenie lup do góry w momencie gdy powiêkszenie 
nie jest potrzebne. Lupy Flip-Up to dobre rozwi¹zanie 
w sytuacjach kiedy lupy wykorzystywane s¹ przez wiêcej 
ni¿ jedn¹ osobê. Posiadaj¹ mo¿liwoœæ p³ynnej regulacji  
rozstawu oczu i k¹ta deklinacji. Dodatkow¹ zalet¹ jest 
³atwoœæ zamontowania szkie³ korekcyjnych do oprawek 
okularowych. 

  • lekkie i wygodne w u¿yciu
  • ³atwe w dopasowaniu, mog¹ byæ u¿ywane przez wiele osób
  • mo¿liwoœæ regulacji rozstawu Ÿrenic i k¹ta pochylenia
  • du¿e pole widzenia
  • ³atwoœæ monta¿u szkie³ korekcyjnych

Admetec Flip-Up Loupes

Admetec Titanium (Flip-Up / TTL)
dostêpne kolory: czarne, szare

Admetec Titanium S (Flip-Up / TTL)
dostêpne kolory: czerwone, 
pomarañczowe, granatowe

We wspó³czesnej stomatologii wiêkszoœæ zabiegów wymaga najwy¿szej dok³adnoœci i precyzji, a wymagania co do jakoœci pracy 
i efektów leczenia s¹ coraz wy¿sze. To sprawia, ¿e stomatolodzy coraz czêœciej decyduj¹ siê na pracê w powiêkszeniu, a lupy zabiegowe staj¹ 
siê standardowym narzêdziem w codziennej pracy lekarza dentysty. 
Praca w lupach niesie ze sob¹ wiele korzyœci. Przyczynia siê do lepszej diagnostyki oraz zwiêkszenia skutecznoœci i precyzji  wykonywania 
zabiegów. Zapewnia wiêkszy komfort pracy lekarzowi, ogranicza zmêczenie oraz wymusza ergonomiczn¹ postawê.

Lupy zabiegowe ADMETEC s¹ lupami typu Galileusza. Charakteryzuj¹ siê najwy¿sz¹ jakoœci¹ wykonania, nowoczesnym i eleganckim 
wygl¹dem oraz wyj¹tkowo atrakcyjn¹ cen¹. S¹ bardzo lekkie i wygodne w u¿ytkowaniu. Zapewniaj¹ doskona³¹ jakoœæ obrazu, du¿e pole 
widzenia i g³êbiê ostroœci. Oferowane w dwóch wersjach: uniwersalne Flip-Up oraz zindywidualizowane TTL.

Lupy Flip-Up montowane s¹ na eleganckich i trwa³ych 
oprawkach tytanowych Admetec i Admetec S.

Flip-Up

    Zalety:

Lupy zabiegowe Admetec • Najwy¿sza jakoœæ wykonania • Nowoczesny, elegancki wygl¹d



Admetec TTL Loupes

Indywidualne lupy zabiegowe TTL (Through The Lens) 
mocowane s¹ na sta³e bezpoœrednio w szk³ach okularów. 
To najlepszy wybór, kiedy lupy u¿ywane s¹ przez jednego 
lekarza.  
Ka¿da para lup TTL produkowana jest z uwzglêdnieniem 
indywidualnych wymagañ w zakresie rozstawu Ÿrenic, 
odleg³oœci roboczej i wady wzroku. Optymalnie dobrany 
k¹t deklinacji pozwala na wygodn¹ pracê przy zachowaniu 
odpowiedniej postawy cia³a. Lekarz dentysta maj¹c na sta³e 
ustawione parametry, dostosowane do jego wzroku nie musi 
dopasowywaæ ustawieñ ka¿dorazowo przed przyst¹pieniem 
do pracy. Lupy TTL s¹ l¿ejsze ni¿ lupy Flip-Up, zapewniaj¹ 
wiêkszy komfort pracy. Ponadto lupy s¹ umiejscowione bli¿ej 
oczu, dziêki czemu w lupach TTL uzyskuje siê szersze pole 
widzenia. 
Ka¿da para lup TTL produkowana jest na zamówienie, 
z uwzglêdnieniem indywidualnych wymagañ w zakresie 
rozstawu Ÿrenic i odleg³oœci roboczej.

  • mniejszy ciê¿ar
  • wiêksze pole widzenia
  • wiêkszy komfort pracy
  • gotowe do u¿ycia bez koniecznoœci dopasowania czy regulacji

Bolle (TTL)
dostêpne w kolorze gun
Tylko z powiêkszeniem 2,5x

Feel Morys (TTL)
kolory oprawek: czarny, bia³y, szary, pomarañczowy, czerwony
kolory zauszników: czarny, bia³y, szary, czerwony, ¿ó³ty, niebieski
Mo¿liwoœæ dowolnej kombinacji kolorów oprawek i zauszników

Lupy TTL dostêpne s¹ z oprawkami: 
Admetec, Admetec S, Feel Morys, Bolle 

TTL
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ADMETEC PowerLight

www.marku.com.pl

Admetec Solutions Ltd
Tel.: +972-4989-0747
Fax: +972-4993-5721
www.admetec.com

Made in Israel

Producent:Wy³¹czny dystrybutor w Polsce:

Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" sp.j.
42-226 Czêstochowa, ul. Loretañska 31
tel. 34 367 00 00, fax 34 368 82 50
e-mail:dental@marku.com.pl                www.marku.com.pl

ORCHID F

ORCHID

TULIP

Œwiat³o
LED

PowerLight 
Tulip

PowerLight 
Orchid

Admetec oferuje dwa rodzaje oœwietlenia do lup 
zabiegowych "Tulip" i "Orchid". 

S¹ to jedne z najlepszych systemów oœwietleniowych LED 
aktualnie dostêpnych na rynku. 
Obydwa modele PowerLight posiadaj¹ wyj¹tkowo lekkie 
reflektory czo³owe, które generuj¹ intensywne, dobrze 
zogniskowane i bezcieniowe, bia³e œwiat³o. 
Na wyposa¿eniu znajduje siê uchylny filtr anty- 
polimeryzacyjny stosowany w przypadku pracy 
z materia³ami œwiat³outwardzalnymi. 
W wersji Orchid-F filtr wbudowany jest wewn¹trz 
reflektora  zwiêkszaj¹c komfort u¿ytkowania. 
Admetec PowerLight dziêki dostêpnym ró¿nym 
adapterom mo¿e byæ dostosowany do u¿ycia z wieloma 
markami lup dostêpnych na rynku. 
W zestawie znajduj¹ siê dwie bardzo wydajne baterie 
PowerPack. Jedna bateria wystarcza na 6 godzin 
nieprzerwanej pracy z maksymaln¹ intensywnoœci¹ 
œwiat³a. Baterie posiadaj¹ klips do zamocowania na pasku 
lub ubraniu. Wyposa¿one s¹ we wskaŸnik na³adowania
i regulator natê¿enia œwiat³a.

Intensywnoœæ œwiat³a 60 000 lux

9,5 g

5750 K

70 000 lux

7 g

6000 K

ORCHID TULIPPowerLight

Waga reflektora

Temperatura barwowa 

Œrednica oœwietlonego pola 
przy 350mm

¯ywotnoœæ diody LED

Dostêpne kolory

80 mm 60 mm

50 000 godzin 50 000 godzin

czarny/srebrny czarny/srebrny
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