Enestående ytelse
Skreddersydde lupebriller og LED-lys
i dansk design

Vi mener at forstørrelse og ergonomi går hånd i hånd
Vårt team av optikere og høyt utdannede spesialister vil arbeide tett med deg for å finne den
perfekte lupebrille-løsningen, skreddersydd til akkurat deg.
De vil lytte til dine behov og tilby deg en ideell løsning, som sikrer deg en optimal ergonomisk
arbeidsstilling.
Prøv ExamVision lupebriller og få gratis råd og veiledning om syn, optikk, beskyttelse og
ergonomi hos din ExamVision-forhandler.

Dine fordeler
Alle våre produkter er et resultat av en perfekt synergi mellom teknologi og håndverk. Hver
enkelt lupebrille produseres og settes sammen etter individuelle mål. Deretter gjennomgår
lupebrillen en grundig kvalitetskontroll, før den forlater fabrikken på Samsø.

Essensen av det vi lager
Hos ExamVision kombinerer vi danske
designtradisjoner med fokus på både
estetikk og funksjonalitet. Vi kommer fra
Samsø, en liten dansk øy som er kjent over
hele verden for sin fornybare energi.
Samsøs fredelige og naturskjønne
omgivelser er perfekte til å tenke stort,
jobbe hardt og fokusere på detaljene.

Fremragende syn og presisjon
Vår optikk hjelper til å optimalisere ditt
syn, som er avgjørende for å kunne utføre
kvalitets- og presisjonsarbeid.

Langt og sunt arbeidsliv
Dine skreddersydde lupebriller sikrer
en god ergonomisk arbeidsstilling, som
forebygger muskel- og skjelettplager.

Arbeidsglede
Oppnås som resultat av bedre
behandlingsresultater, mer effektivt
arbeid og flere tilfredse pasienter.

Design og funksjonalitet
Tre ganger vinner av den internasjonale
produktdesignprisen Red Dot Design Award.
Tilpasset løsning
Våre spesialister innen optikk og
ergonomi sørger for en løsning som er
skreddersydd til deg.

Ro i sinnet
Fem års garanti på alle våre lupebriller,
kombinert med utmerket service og
support fra våre forhandlere.

Ta kontakt med din lokale ExamVision-forhandler for ytterligere informasjon og veiledning.
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Spesialtilpassede lupebriller

Syn og linser

ExamVisions TTL (Through-the-Lens) lupebriller er fremstilt av de fineste
kvalitetskomponenter, håndlaget etter dine behov.

ExamVision er spesialister innen optikk og optiske løsninger. Vi er stolte av å tilby de mest
tilpasningsvennlige lupebrillene på markedet, satt sammen av de beste komponentene. Etter
at din lokale ExamVision-spesialist har tatt målinger på din klinikk, blir dine lupebriller deretter
produsert av spesialister i Danmark.

Nøkkelfunksjoner
Unikt dansk design
Justerbar og lett titanramme av
høy kvalitet
Optikk i verdensklasse med den fineste
antireflekterende og beskyttende
overflatebehandlingen
Akromatiske linser forhindrer
fargespredning (regnbueeffekt)

Mulighet for en lupevinkel på opp til 40°
for en forbedret arbeidsstilling
Brukerdefinert og etterjusterbar
arbeidsavstand på opp til 60 cm
Fremragende dybdeskarphet
Kompatibel med et utvalg av lys
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Optikk i verdensklasse
Mulighet for individuelle styrker i både
glass og okular gir den best mulige
optiske løsningen til dine øyne
Unike løsninger innenfor monofokale,
bifokale eller multifokale (progressive) glass
Hi-Index glass (lettere, tynnere og
mer robuste)
Vision+Lens Protection gir beskyttelse

mot UV-lys, er smussavstøtende og
medfører færre refleksjoner
BlueLight Protection – tilgengelig i både
glass og okular (Se side 9)
Prisma Lens System™ (Se side 11)
Designet for å imøtekomme behovet for
fremtidige endringer i syn og
synskorreksjon
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ExamVision lupe-systemer
Galilei HD

Kepler Advanced

Perfekt avbalansert, med god komfort
Maksimal dybdeskarphet og
bredt synsfelt
Ideell for heldagsbruk
Okular og ramme i titanium
Kan tilpasses enhver brilleseddel
Mulighet for ergonomiske prismer
(Prisma Lens System™)
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FORSTØRRELSER
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4 forstørrelser i 1 lupebrille

Kepler Kompakt
Lett, ultrakompakt prisvinnende design
Høy forstørrelse til krevende
behandlinger
Bredt synsfelt, krystallklart fra kant til kant
PowerUp-system – mulighet for å endre
forstørrelsen ved en senere anledning
Låsbar finjustering av fokus
Bevegelsesfriheten opprettholdes
takket være god dybdeskarphet
Okular og ramme i titanium
Mulighet for ergonomiske prismer
Prisma Lens System™
Individuelle forstørrelser
3.5
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LUPEBRILLE

Individuelle forstørrelser

Avansert optisk løsning til alle dine forstørrelsesbehov
Fra diagnostikk til behovet for nærmest mikroskopiske forstørrelser – Kepler Advanced gir deg
perfekt skarphet, samtidig som du bevarer en behagelig ergonomisk arbeidsstilling.
Lupebrillen er spesielt utviklet til brukere som har erfaring med lupebriller, og som ønsker å
oppgradere sine primære, visuelle verktøy til noe av det ypperste på markedet.
Den eneste lupebrillen med 4 forstørrelser i 1
Skift forstørrelse enkelt med Turn‘N’Click systemet
Perfekt forstørrelse til alle dine krevende behandlinger
Lett og behagelig ved bruk hele dagen –
20 gram lettere enn andre sammenlignbare lupebriller
Uovertruffen skarphet fra lav til høy forstørrelse
Laget av titanium og karbonfiberforsterket kompositt
Mulighet for ergonomiske prismer (Prisma Lens System™)
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Beskytt deg selv
Kvalitetsarbeid avhenger av sunne øyne.
ExamVisions lupebriller er behandlet med den beste BlueLight-beskyttelsen mot skadelig
UV- og blåfiolett lys i glass og okular. Effektiv beskyttelse holder øynene i god form og gir
et mer behagelig og avslappet syn. ExamVision anbefaler brukere av lupebriller, som tilbringer
mange timer i miljøer med skadelig LED-lys, å benytte BlueLight Protection.
Unngå skadelig lys for øynene dine
Du kan være i fare, hvis du:

Synet ditt er en av de mest verdifulle
sansene dine. Arbeid i miljø med høy LEDeksponering utsetter øynene dine for skadelig
UV- og blåfiolett lys. Over tid er skadelig lys en
medvirkende faktor til grå stær eller
aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD).

Arbeider mange timer i et miljø med

mye eksponering for skadelig LED-lys
Er over 45 år
Bemerk
BlueLight Protection er en valgfri mulighet.

Focus™ LED-lys
Designet og produsert i Danmark som supplement til ExamVisions lupebriller. Focus™ LED-lys
leverer rett mengde lys akkurat der du trenger det.
Focus ™

Nøkkelfunksjoner
6 til 24 timers varighet, avhengig av den
valgte lysstyrken
Oppladbart og utskiftbart batteri
Håndfri betjening til sterile miljøer
Flicker-free (uten flimmer ved videofilming)
Utskiftbar kabel
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Forbedret visuell komfort med fokusert,

ensartet belysning i hele synsfeltet
Fremragende til kosmetisk tannpleie – med
flere linser som forbedrer lyskvaliteten
Velg mellom Focus™ True for ekte
fargebelysning (lowblue) eller Focus™
Bright for ekstra lysstyrke
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Nano
Ultra kompakt og lett design med
enkeltlinse-system
Lyssterk og kraftig
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BlueLight Protection
kan brukes på både:
1 Okular
2 Glass
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Forebygg rygg-eller
nakkeproblemer
på jobb

Prisma Lens System™ gir deg mulighet til å
sitte mer oppreist, så du oppnår en bedre
arbeidsstilling. Det får det du ser på, til å
virke høyere enn det det egentlig er. Dermed
kan du arbeide i en mer oppreist posisjon.
Prisma Lens System™ er valgfritt og kan
bygges inn i lupebrillene dine hvis ønskelig.

Ergonomi
God ergonomi er en forutsetning for et godt og sunt arbeidsliv.

Bruk
forstørrelse

Få kvalifisert
ergonomisk rådgivning

Gjør tøyeøvelser
regelmessig

Lupebriller hjelper til med å
forbedre din arbeidsstilling
betydelig.
Lengre arbeidsavstand
stiller større krav til synet –
lupebriller er løsningen.

Med dine ExamVision
lupebriller mottar du også
kvalifisert rådgivning om
god ergonomi.
Din forhandler vil kunne
gi deg ergonomiske råd
for å hjelpe deg å arbeide
på en måte som fremmer
fysisk velvære og god
kroppsholdning.

Lange perioder med statisk
kroppsholdning kan forårsake
smerte og andre helserelaterte
problemer.
Regelmessige pauser og
tøyeøvelser gagner din
helse og tar kun et øyeblikk.
Dessuten er det bevist at
regelmessige pauser bidrar til
større fokus og produktivitet.
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Med Prisma Lens System™
Med lupebriller
Uten lupebriller
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Distribuert av
Besøk vår hjemmeside eller ring
til din lokale forhandler for å finne
din perfekte lupebrille-løsning.
Ortomedic AS
Vollsveien 13E, Pb. 317,
www.examvision.com
N-1326 Lysaker
T: +47 67 51 86 00
Følg oss på:
facebook.com/ExamVisionDK
instagram.com/examvision/

ortomedic@ortomedic.no
www.ortomedic.no

