
Há 30 anos inventamos o dermatoscópio. 
Agora voltámos a fazê-lo.
Os novos dermatoscópios: DELTA 30 e DELTAone.





O NOVO DERMATOSCÓPIO HEINE DELTA 30.

Se houver algo a descobrir,  
vai certamente vê-lo.

Excelente visualização 
de cor devido ao LEDHQ

Documentação digital 
incluindo a app 
exclusiva HEINE DERM 
ou o HEINE Cube 
System*

Manuseamento 
ergonómico 
graças ao  
design angular 
da pega 

Imagem 
perfeitamente 
definida com  
o novo sistema 
óptico acromáti-
co HEINE

Campo de visão 
alargado com 30 mm 
reais (lente de 32 mm)

*não disponível em alguns países.

Carregador de mesa 
para o DELTA 30

O nosso novo dermatoscópio topo de gama, para além de 
ganhar qualquer concurso de beleza, destaca-se devido à 
melhor qualidade de imagem que alguma vez desenvolvemos. 
Combina um campo de visão de 30 mm reais e visualização 
de cor sem precedentes, obviamente em LEDHQ.  

A polarização permite condições de trabalho sem brilhos 
nem reflexos. Acima de tudo, a sua inclinação, desenho 
ergonómico e controlo intuitivo, proporcionam grande 
conforto na utilização. Sinta-se à vontade para observar – 
vai ser uma verdadeira descoberta.





O NOVO DERMATOSCÓPIO HEINE DELTAone.

Mobilidade e qualidade agora são “one”.

*não disponível em alguns países.

Excelente  
visualização de cor 
devido ao LEDHQCabe em 

qualquer bolso

Imagem 
perfeitamente 
definida com 
o novo sistema 
óptico acromático 
HEINE

Condições de trabalho 
sem brilhos nem 
reflexos, graças à 
polarização

Documentação digital 
incluindo a app exclusiva  
HEINE DERM ou o  
HEINE Cube System**

Pequeno por fora, grande por dentro - esta obra de  
arte móvel está a convencer de imediato os médicos.  
O novo sistema óptico acromático HEINE proporciona 
uma imagem perfeitamente definida. Mais ainda: a 
qualidade do nosso LEDHQ permite uma visualização de 
cor extraordinária. Os exames tornam-se particularmente 

confortáveis devido à polarização, que permite aos 
médicos trabalharem sem brilhos nem reflexos.  
Estas três características – luminosidade, LEDHQ e 
ausência de reflexos – são o que tornam o DELTAone 
numa ferramenta essencial para levar consigo, no  
seu bolso, onde quer que vá.



OS NOVOS DERMATOSCÓPIOS: DELTA 30 E DELTAone.

Ver para crer.

Cores criadas por Deus. O DELTA 30 apresenta a melhor 
qualidade de imagem entre todos os dermatoscópios  
que alguma vez fabricamos. O DELTAone, devido ao seu 
pequeno tamanho, e elevada precisão de diagnóstico, é 
uma ferramenta que todos quererão levar no seu bolso. 

O seu potencial só é totalmente revelado com o uso: o 
novo sistema óptico acromático HEINE proporciona um 
patamar de visualização de cor incomparável, graças ao 
sistema LEDHQ desenvolvido especialmente para o efeito.

LED convencional 

Apresentação convencional Apresentação com um dos 
novos dermatoscópios DELTA

Quando é necessário o mais minucioso dos detalhes. 
O novo sistema óptico acromático HEINE, aplicado nos 
dois novos dermatoscópios da série DELTA, proporciona 
uma iluminação perfeita até aos limites exteriores da lente. 
A luz é homogénea e regularmente distribuída por todo o 

campo de visão, evitando reflexos, sombras e pontos 
brilhantes ou escuros. Apresenta uma nitidez ímpar e um 
nível de detalhe extraordinário, a qualquer distância. Esta 
característica está disponível no novo DELTA 30, com um 
campo de visão com 30 mm reais de diâmetro.



DELTA 30 com disco de contacto com escala de medição, cabo USB com carregador aprovado para 
uso médico, estojo

K-230.28.305

DELTAone Standard Edition (preto-prateado) com disco de contacto com escala de medição, cabo 
USB com carregador aprovado para uso médico, estojo

K-210.28.305

DELTAone White Edition (bracno-prateado) com disco de contacto com escala de medição, cabo USB 
com carregador aprovado para uso médico, estojo

K-211.28.305

Disco de contacto com escala de medição para o DELTA 30 K-000.34.220

Disco de contacto pequeno para o DELTA 30. Para o exame de lesões pigmentadas em locais de  
difícil acesso.

K-000.34.206

Disco de contacto com escala de medição para o DELTAone K-000.34.222

Disco de contacto pequeno para o DELTAone. Para o exame de lesões pigmentadas em locais de  
difícil acesso.

K-000.24.207

Carregador de mesa para o DELTA 30 X-002.99.212

Capa adaptadora para Apple iPhone 6 / 6s* compatível com DELTA 30 / DELTAone K-000.34.260

Capa adaptadora para Apple iPhone 7 / 8* compatível com DELTA 30 / DELTAone K-000.34.261

Capa adaptadora para Apple iPhone X / XS* compatível com DELTA 30 / DELTAone K-000.34.262

Capa adaptadora para Apple iPhone XR* compatível com DELTA 30 / DELTAone K-000.34.263

Adaptador universal para telemóvel. Compatível com a generalidade das capas de telemóvel. Adequado 
para superfícies lisas, nas quais a câmera não apresente relevo saliente em relação à capa. 

K-000.34.270

OS NOVOS DERMATOSCÓPIOS: DELTA 30 E DELTAone.

Simplesmente digital. Digitalmente simples.

Qualquer um dos novos dermatoscópios pode também 
ser utilizado com um iPhone* da versão 6 ou posterior, 
usando o (igualmente novo) adaptador. Usando a nossa 
App exclusiva HEINE DERM pode criar fichas de cliente, 

gerir e arquivar imagens, e guardar documentação  
sobre a evolução ao longo do tempo. A instalação da 
App HEINE DERM é simples, e a sua utilização é fácil  
e intuitiva.

* o iPhone Apple não está incluído. A Apple, o logotipo Apple e o iPhone são marcas registadas da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos  
e noutros países. A App Store é um serviço da Apple Inc.

SÍNTESE

Vamos a números.



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany
Tel. +49 (0) 81 52-38 0, Fax +49 (0) 81 52-3 82 02 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

QUALITY  
 made in  
GERMANY.

11/19.  A-000.00.234 pt

O HEINE Optotechnic, líder global no fabrico de instrumentos de diagnóstico com mais de 500 
empregados, é uma empresa 100% familiar há mais de 70 anos. O desenvolvimento e fabrico dos 
instrumentos HEINE continua a ser feito nas nossas instalações na Alemanha, aliando décadas de 
experiência e habilidade às mais modernas tecnologias de fabrico. 

Contamos com representantes em mais de 120 países, com subsidiárias na Austrália, EUA e Suíça, 
para além de uma rede de 3.000 importadores e revendedores especializados. 

Queremos muito ouvir a sua voz - conhecer as suas opiniões, necessidades e sugestões  
relativamente aos nossos produtos.

REPRESENTANTES & EMPRESAS 
SUBSIDIÁRIAS HEINE
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