
Mikroskopy stomatologiczne firmy Kaps
Profesjonaliści profesjonalistom

Idealne w gabinecie       
            stomatologicznym

Cechy produktu

Akcesoria

Pasują do każdego gabinetu. Mikroskopy Kaps 

dostępne są w wersji stojącej oraz montowanej do 

sufitu lub na ścianie, przez co można je zastosować 

w każdym gabinecie stomatologicznym.

od roku 1946

Mini-kamera 

video (Vision)

Dokumentacja 

foto i wideo

Przystawka 

obrotowa

Kamera kolorowa 1/4'' CCD, Y/C (złącze S-VHS), FBAS (złącze 

composite video), rozdzielczość: 752 linii pionowych x 582 linii 

poziomych (standard PAL)

Przystawka do mini-kamery; przystawka do aparatu cyfrowego, 

łącze C-mount; adapter łącza C-mount przeznaczony dla aparatów 

cyfrowych; wyjście dla kamer typu SLR 35 mm z łączem T2

Przystawka obrotowa umożliwia przyjęcie ergonomicznej pozycji 

przez lekarza, nawet wtedy gdy głowica mikroskopu jest przechylona 
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Odległość 

robocza 

obiektywów

Głębia ostrości

Stereoskopowe 

tubusy/okulary

Powiększenie

Współosiowe, punktowe, światłowodowe (zimne), 15V/150W; 

rezerwowy system oświetlenia gotowy do natychmiastowego użycia; 

pomarańczowy filtr

Wymienne obiektywy o różnej ogniskowej od f=200 mm                      

do f=400 mm, skok co 50 mm

12 mm w obiektywie f=200 mm lub f=250 mm,                  

40 mm w przypadku ręcznego i motorycznego zoom'u

o
Tubus o dużym kącie odchylenia odchylenia 0-210 ;           

stereoskopowe okulary WF 12,5x lub WF 10x  dla osób noszących 

okulary możliwość korekcji wzroku

Pięciostopniowa zmiana powiększenia oraz ciągła zmiana 

powiększenia (zoom 1:6) regulowana ręcznie lub motorycznie

Oświetlenie

sprzet i literatura medyczna
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montowany do sufitu

Leczyć można tylko to, co widać. Czynnikiem mającym decydujący wpływ 

na efekty leczenia jest możliwość zobaczenia szczegółów w obrębie pola 

zabiegowego. Dzięki zaawansowanym technicznie układom optycznym           

i oświetleniowym, mikroskopy stomatologiczne firmy Kaps zapewniają idealną 

widoczność nawet w najtrudniej dostępnych częściach jamy ustnej, wpływając 

tym samym na precyzję wykonywanych zabiegów. Łatwe w obsłudze               

i funkcjonalne, mikroskopy Kaps stanowią integralny element każdego gabinetu 

stomatologicznego.

 

Dostosowany do potrzeb. Nawet najbardziej zaawansowany 

technologicznie, najnowocześniejszy mikroskop medyczny staje 

się bezużyteczny, jeżeli nie odpowiada indywidualnym 

potrzebom lekarza. Współpracując od ponad 10 lat ze 

stomatologami z całego świata, byliśmy w stanie perfekcyjnie 

dostosować nasze mikroskopy do potrzeb stomatologii.

SOM 32 dent / motoryczna zmiana ostrości i pwiększenia

Komfort i ergonomia. System balansowania oraz okular o zmiennym 
o

odchyleniu (w przedziale 0-210 ) w połączeniu z przystawką kątową, 

zapewniają najwyższy komfort w czasie wykonywanych zabiegów, 

umożliwiając przyjęcie prawidłowej pozycji pracy. Rozwiązanie to 

eliminuje wszystkie niedogodności związane z niewłaściwą pozycją 

pracy, takie jak bóle karku, kręgosłupa oraz wszelkie inne dolegliwości 

pojawiające się podczas długotrwałych zabiegów. Pozycjonowanie 

mikroskopu jest płynne, precyzyjne i nie wymaga wysiłku.

na podstawie jezdnej

Najwyższej jakości oświetlenie i optyka. Nasz 

trójdrożny system współosiowego, zimnego światła 

„Trilum” o mocy 150W/15V, w połączeniu ze 

zmienną przesłoną, równomiernie oświetla cały 

obszar znajdujący się w polu widzenia niezależnie 

od jego wielkości. Oświetlenie kanału korzenia 

zęba, przy całkowitej eliminacji cieni oraz refleksów 

świetlnych pochodzących od instrumentów, nie 

stanowi żadnego problemu. Wbudowany 

pomarańczowy filtr zapobiega niekontrolowanej 

polimeryzacji podczas pracy z materiałami 

światłoutwardzalnymi.

SOM 62 dent/ ręczna zmiana ostrości i powiększenia

Modułowa konstrukcja. Każdy mikroskop można sukcesywnie wyposażać 

w dodatkowe opcje sprzętowe takie jak precyzyjne systemy balansowania, 

motoryczna zmiana powiększenia, przystawka kątowa itp.

Jakość/cena. Wysoka precyzja układów mechanicznych i optycznych w 

połączeniu z niską ceną czynią mikroskopy firmy Kaps unikalnymi.

Wyposażając mikroskop w opcjonalną mini-kamerę, można 

nagrać i przechowywać przebieg każdego zabiegu w celu 

stworzenia dokumentacji leczenia pacjenta. Podłączając monitor, 

lekarz może z łatwością szczegółowo wytłumaczyć i zobrazować 

pacjentowi diagnozę oraz planowaną procedurę leczniczą, w 

trakcie i po zabiegu. Zgromadzone materiały wideo można 

wykorzystać do celów edukacyjnych.

Jakość bez kompromisów. Połączenie wysokiej 

jakości oświetlenia i precyzyjnej optyki o dużej głębi 

ostrości zapewnia idealną widoczność podczas 

zabiegu - widziany obraz staje się wyraźny i w pełni 

trójwymiarowy. Obok standardowej, pięcio-

stopniowej zmiany powiększenia oferujemy 

również ciągłą zmianę powiększenia sterowaną 

manualnie  i motorycznie ( zoom 1:6).


