
EXPLORE

O novo Oftalmoscópio Indireto 
HEINE OMEGA 600

OBSERVE MELHOR.
COM MENOR PESO.



HEINE OMEGA 600
Oftalmoscópio Indireto Topo de Gama



Existe tanto para descobrir no interior do olho. E frequentemente os pequenos pormenores 
podem fazer uma grande diferença. É por essa razão que lhe proporcionamos os melhores 
instrumentos ópticos, a imagem com maior definição, e cores fiáveis. E ainda a capacidade de 
observar toda a retina, incluindo a retina periférica. Desta forma, podem definir-se os melhores 
cuidados e tratamentos para o paciente, com base num diagnóstico tão preciso quanto possível.

Foi por esta razão que desenvolvemos o HEINE OMEGA 600, com base em indicações recolhidas 
junto dos profissionais de saúde.

Novo: visionBOOST para pacientes  
com cataratas.  
Maior confiança no diagnóstico quando se 
examinam pacientes com opacidades médias. 
Comprovou melhorar em 20 % a observação 
da retina em pacientes com cataratas*:  
independentemente das circunstâncias – tem 
sempre as condições ideais de luminosidade 
tanto para o paciente como para o utilizador.

E ainda há mais: O novo HEINE OMEGA 600 é o oftalmoscópio top de gama com o menor 
peso. A novo bateria de polímero de lítio extremamente compacta é um verdadeiro peso pluma 
que apresenta um desempenho absolutamente superior. Com todos os circuitos electrónicos 
integrados na cabeça, este oftalmoscópio é uma peça de arte. Assim, observar mais e melhor 
tornou-se ainda mais confortável.

Experimente o novo HEINE OMEGA 600. Mas tenha atenção: assim que o usar, nunca mais vai 
querer retirá-lo …

TECNOLOGIA  
AVANÇADA.
PESO REDUZIDO.

* Dados no ficheiro.



PRÁTICO, COM CABEÇA  
SEM FIOS
Não precisa de manutenção e  
de fácil desinfecção graças à 
 smoothSURFACE

BATERIA DE  
POLÍMERO DE LÍTIO  
EXTRA LEVE
Com capacidade de funciona-
mento até 8 h dependendo da 
intensidade da iluminação

FILTRO AMARELO,  
AZUL OU SEM-VERMELHO 
Ajustável às necessidades 
de diagnóstico

LIVRE DE ARESTAS, 
SUPERFÍCIES DE FÁCIL 
DESINFECÇÃO
Graças à smoothSURFACE

Mantivemos o que tinha de melhor e aperfeiçoamos o restante!
Com elevado conforto, o HEINE OMEGA 600 proporciona um 
novo patamar de inovação tecnológica:

MAIS LEVE. COM MAIS BRILHO. MELHOR.



            

FECHO INTUITIVO DA 
UNIDADE ÓPTICA
Basta ajustar simplesmente a  
altura, a distância e o ângulo

DURABILIDADE ELEVADA 
DEVIDO AO FECHO DA 
UNIDADE ÓPTICA
Fácil de desinfectar devido 
 à smoothSURFACE

MELHOR IMAGEM 3D POSSÍVEL PARA QUALQUER 
TAMANHO DE PUPILA E VISÃO PERIFÉRICA
Graças à Tecnologia de Ajuste Estereoscópio

MELHOR VISIBILIDADE  
DEVIDO À NÃO-REFLEXÃO  
DO VIDRO FRONTAL
Optimizado para a nossa LEDHQ 
exclusiva, livre de manutenção

ATÉ 20 % DE MELHORIA DE  
OBSERVAÇÃO EM OPACIDADES 
MÉDIASCOM visionBOOST
Luz LEDHQ como você e o seu paciente 
precisam: de 3 a 100 %, ou até 245 % 
para examinação de cataratas

REVESTIMENTO EM COURO 
ARTIFICIAL DURÁVEL
Confortável e fácil de desinfectar

MAIS LEVE. COM MAIS BRILHO. MELHOR.



MENOS É MAIS:
MENOS CABOS.  
MENOS AJUSTES. 
MENOS PESO.

O Oftalmoscópio Indireto topo de gama 
mais leve em todo o mundo

 Maior conforto de utilização

  Ajuste personalizado

 –  Posicionamento ergonómico das  
alavancas de controlo

 –  Adaptável para utilizadores destros  
ou esquerdinos

 –  Função de virar para cima para uma 
interação mais fácil com o paciente 

SÓ PODEMOS  
DIAGNOSTICAR  
O QUE VEMOS

Diagnóstico mais preciso, até à  
retina periférica

  Melhorias significativas no diagnóstico 
devido ao visionBOOST exclusivo – 
mesmo em cataratas opacas

  Imagem de fundo mais precisa devido  
aos vidros ópticos de qualidade superior

  Imagem de fundo mais brilhante com  
restituição da cor verdadeira devido à 
nossa LEDHQ exclusiva – agora com  
cores ainda mais naturais

  Melhor imagem 3D devido à nossa 
Tecnologia de Ajuste Estereoscopia  
exclusiva

 – em pupilas dilatadas ou não-dilatadas

 –  mesmo em prematuros ou recém- 
nascidos
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INFORMAÇÃO PARA ENCOMENDA

OMEGA 600 Oftalmoscópio Indireto (com bateria e 
lente ocular +2 D), E4-USBC, lente ocular 0 D* [ 01 ] C-008.33.610

CC1 Estojo de carregamento [ 02 ] X-000.99.091

CB1 Bateria recarregável [ 03 ] X-007.99.687

Alimentador E4-USBC com cabo [ 04 ] X-000.99.300

Carregador de parede CW1 [ 05 ] X-095.17.320

Espelho de ensino TM1 com estojo [ 06 ] C-000.33.211

Mala de viagem OMEGA 600 [ 07 ] C-080.00.000

OMEGA 600 Breath Shield – 1 x [ 08 ] C-000.33.018

OMEGA 600 Breath Shield – 3 x C-000.33.019

OMEGA 600 CONJUNTO CARREGADOR DE PAREDE: 
Oftalmoscópio Indireto (com bateria e lente ocular +2 D),  
E4-USBC, lente ocular 0 D*, carregador de parede CW1

C-008.33.612

OMEGA 600 CONJUNTO DE VIAGEM: 
Oftalmoscópio Indireto (com bateria e lente ocular +2 D),  
E4-USBC, lente ocular 0 D*, estojo de viagem

C-008.33.613

OMEGA 600 CONJUNTO PARA ALUNOS: 
Oftalmoscópio Indireto (com bateria e lente ocular +2 D),  
E4-USBC, lente ocular 0 D*, espelho de ensino TM1,  
estojo de viagem

C-008.33.614

OMEGA 600 CONJUNTO RECARREGÁVEL: 
CC1 Estojo de carregamento, CB1 Bateria recarregável X-000.99.090

*  Lente ocular: De forma a ajustar melhor a visibilidade pode trocar as lentes oculares +2 D montadas inicialmente 
pelas lentes neutras 0 D (fornecidas com o instrumento).

TRÊS FORMAS DE CARREGAR A BATERIA

Alimentador E4-USBC com cabo [ 04 ] Carregador de parede CW1 [ 05 ] Estojo de carregamento CC1 [ 02 ]



VEJA QUANDO NÃO 
CONSEGUE VER.

Até agora quando a parte frontal do olho 
estava encoberta por opacidades médias,  
tal como uma catarata, a retina não se 
conseguia visualizar, ou só de forma limitada.

A nova e exclusiva visionBOOST melhora  
a observação da retina do paciente  
até 20 %.

“ 

Na maioria dos pacientes  
observados a nova funcionalidade 
melhorou a observação na presença 
de cataratas leves ou moderadas.  
Em princípio isto verificou-se para 
todos os subtipos de cataratas 
(nuclear / cortical / subcapsular de 
acordo com a classificação LOCS III).

No caso de opacidades bem definidas, 
mais fortes e de menor dimensão 
(no início de cataratas corticais /  
subcapsulares), a observação do 
fundo ocular afectado melhorou de 
forma considerável. As opacidades 
muito pequenas desapareceram quase 
completamente graças ao aumento  
da luminosidade.

Nos olhos com esclerose nuclear 
predominante, a função boost  
(aumento) teve como resultado 
generalizado uma imagem mais  
precisa e com elevad contraste.

 
Dr Wintergerst, Hospital Universitário de oftalmologia Born, 
Alemanha

* As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Os resultados podem variar entre pacientes.

Visão comum da retina com catarata* Visão de uma retina com catarata com visionBOOST*



DESINFECÇÃO  
FÁCIL E EFICIENTE.

Graças à smoothSURFACE

  Sem aberturas

  Electrónica integrada

  HEINE OMEGA 600  
Breath Shield disponível

OS INSTRUMENTOS 
HEINE TÊM UMA  
DURABILIDABE TÃO 
ELEVADA QUE PODE-
MOS CONTAR COM 
ELES DURANTE ANOS 
E ANOS, E ANOS …

Investimento de longa duração devido à  
sua concepção robusta

  Ópticas à prova de pó isentas de  
manutenção

  Durabilidade lendária HEINE

 –  Ópticas firmemente montadas numa  
moldura de alumínio

 – Materiais de elevada qualidade

 – 100 % Made in Germany

 – Gestão térmica exclusiva do LEDHQ 

  Garantia de 5 anos no material,  
processo e construção

Detalhes disponíveis em www.heine.com/en/service-support/guarantee



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany 
Tel. +49 (0) 81 05 -77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 -77 28 20 2 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

QUALITY made  
 in GERMANY.
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Há muitas pessoas que acham ridículo  
os alemães serem tão meticulosos  
e focados nos detalhes – milhões de 
médicos adoram-nos por isso!

Como líder de mercado no fabrico de instru-
mentos de diagnóstico primário com cerca 
de 500 empregados, a HEINE Optotechnik é 
uma empresa de 100 % de capital e gestão 
familiares há mais de 75 anos. Continuamos 
a desenvolver e a produzir os instrumentos 
HEINE nas nossas instalações na Alemanha, 
combinando décadas de experiência e de 
manufatura com as tecnologias de produção 
mais modernas

Se algum aspeto nos nossos instrumentos 
puder ser melhorado, nós vamos melhorá-
lo, em qualquer situação.
É com esta atenção minuciosa a cada  
pormenor e aspirando a uma qualidade de 
topo que fabricamos os nosso produtos.

Qual o significado da qualidade HEINE 
para os nossos clientes?  
A „Qualidade“ é um dos termos mais  
utilizados no marketing nos dias de hoje.  

É por isso mesmo que nós não somos  
dos que só falam, mas fazemos acontecer:  
vivemos e respiramos qualidade. Em tudo 
aquilo que fazemos: em todos os produtos 
que produzimos. Em cada lente que polimos. 
Em cada parafuso que apertamos. Em cada 
fibra óptica que incorporamos. A Qualidade 
está sempre presente na nossa mente, todos 
os dias.

A durabilidade dos nossos instrumentos é 
famosa. E não é surpreendente: todos os 
nossos instrumentos são o resultado de 
décadas no desenvolvimento dos produtos, 
melhoramentos contínuos, produção e 100 % 
de controlo de qualidade nas nossas instala-
ções. Podemos garantir que as elevadas 
expectativas de qualidade são mantidas  
em todo o processo.

Também podemos assegurar que o nosso 
propósito para os nossos produtos de última 
geração – que garantem o diagnóstico mais 
preciso, o mais cedo possível, também é 
garatido. Nem mais, nem menos. 


