
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отоскопи та 

Офтальмоскопи 



Ключові особливості 

• Дбайливе ставлення до пацієнта 

Завдяки зігнутим поверхням і чіткому 

маркуванню з боку пацієнта офтальмоскоп 

щільно прилягає до орбітальної кістки, 

забезпечуючи зручність для пацієнта і відсутність 

загрози для здоров'я. 

 

• Отоскоп підлаштовується до ваших 
потреб 
Отоскопи Keeler варіюються від нового "кишенькового" 

Jazz Ultra до найсучаснішого оптоволоконного отоскопа 

вищого класу. 
Всі отоскопи забезпечують найкращий огляд. 

 

• Довіра до компанії Keeler 

Виготовлений у Великобританії та розроблений з 

пружних, легких матеріалів, інструмент Keeler подарує 

вам багато років безперебійної роботи та витримає 

найсуворіші щоденні умови використання. Таким чином, 

якими б не були ваші потреби - від базового обстеження 

до детальної діагностики - у компанії Keeler завжди 

знайдеться для вас відповідний прилад. 

 

 

 

 

 

 

 
Оптична досконалість і 

легкий, ергономічний 

дизайн  

Поєднання оптичної досконалості, 

чудової ергономіки та універсальних 

функцій роблять отоскопи та 

офтальмоскопи Keeler ідеальним 

вибором. 

 

 
 

Keeler Отоскопи та Офтальмоскопи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офтальмоскопи Keeler тепер доступні зі 

світлодіодним джерелом світла, 

забезпечуючи яскраве, біле освітлення і в 

3 рази триваліший термін служби батареї. 

 

 
 
 

 

 
 

 
Діафрагми, решітки та фільтри 

ШИРОКИЙ КУТ ОГЛЯДУ - Висвітлює найбільшу площу 

очного дна для найкращої загальної діагностики 

через розширену зіницю. 

СЕРЕДНІЙ - Легший доступ через нерозширені зіниці та 

при периферійному обстежені. Ідеально підходить для 

педіатричного огляду. 

МАКУЛЯРНИЙ - Для огляду макулярної області очного 

дна, де більший промінь створює надмірну зіничну 

реакцію або дискомфорт. 

ЩИЛИНА - Для визначення підйому і спуску сітківки, 

також може використовуватися для оцінки глибини 

передньої камери. 

ГЛАУКОМА - Проектує решітку на сітківку для оцінки 

співвідношення чашки і диска зорового нерва як 

допоміжний засіб для діагностики глаукоми. 

        КРОС ФІКСАЦІЯ  - Проектує решітку на сітківку              

для оцінки ступеню і напрямку ексцентричної фіксації.                       

ВІЛЬНИЙ ВІД ЧЕРВОНОГО ТА КРОС ФІКСАЦІЯ - Для 

дослідження судин за допомогою фіксуючого хреста 

для оцінки ексцентричної фіксації. 

 

НАПІВ КРУГ - Забезпечує поєднання сприйняття 

глибини і поля зору. 

ВІЛЬНИЙ ВІД ЧЕРВОНОГО - Використовується для 

обстеження кровоносних судин в усіх деталях. 

Кровоносні судини мають чорний силует на темно-

зеленому тлі. 

КОБАЛЬТОВО СИНІЙ - Використовується з 

флуоресцеіновим барвником для дослідження 

рубців і саден рогівки. 

Огляд та призначення  

Офтальмоскоп Keeler призначений для огляду заднього 

сегмента ока, який називається очним дном, для допомоги 

в скринінгу та діагностиці патології сітківки, включаючи, але 

не обмежуючись, такими захворюваннями, як катаракта, 

папілоедема, глаукоматозное закупорювання диска, 

діабетична ретинопатія, гіпертонічна ретинопатія і 

відшарування сітківки. При установці високої потужності і 

збільшення він також може бути використаний для 

дослідження переднього сегмента ока, який включає 

повіки, рогівку, склеру, кон'юнктиву, райдужку, 

водянисту рідину, кришталик і передню частину 

склоподібного тіла. 

 

Отоскоп Keeler призначений для обстеження стану 

зовнішнього слухового проходу, барабанної перетинки і 

середнього вуха. Отоскопія може допомогти у виявленні 

захворювань вуха, включаючи, але не обмежуючись 

вушним болем, вушної інфекцією, втратою слуху, дзвоном у 

вухах, запаленням і чужорідними тілами. 
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 Термін служби  
акумулятора 

Батарея прослужить в 3 рази довше зі 
світлодіодним джерелом світла, ніж лампа 

розжарювання при максимальній 

яскравості, перш ніж буде потрібна 

повторна перезарядка. 

Якість патча Однорідний, чіткий та виразний промінь. 

Колірна 

температура 

 

3000K відповідає нейтральному кольору 

патча. 

 

CRI 
Високий коефіцієнт передачі кольору, 

відповідно кольори передаються точніше. 

Електроніка Використовується новітня світлодіодна 

технологія. 

 
 

Сумісність 

Світлодіодне джерело світла сумісне з 

головками офтальмоскопа Practitioner і 

Standard Keeler і рукояткою з літій-іонним 

акумулятором на 3,6 В і звичайною рукояткою 

на 2,8 В. 

 



Номери деталей 

Екологічна LED 
технологія 

5 

Jazz Ultra Отоскопи та офтальмоскопи 

1514-P-1187 Кишеньковий ортоскоп Jazz 2.8V 

1102-P-1113 Кишеньковий офтальмоскоп Jazz Ultra 2,8 В 

1702-P-1109 Кишеньковий діагностичний набір Jazz Ultra 2.8V 

 

Jazz Отоскопи та офтальмоскопи 

1514-P-1160 Jazz Світлодіодний кишеньковий отоскоп 2,8 В 

1102-P-1105 Кишеньковий офтальмоскоп Jazz LED 2.8V 

1702-P-1096 Кишеньковий діагностичний набір Jazz LED 

2.8V 

 

 
 

     Jazz Ultra Jazz 
 

Ідеально розміщується в кишені і 

потребується всього одна   батарейка типу АА. 

Кишенькові інструменти Jazz поставляються з 

трьома змінними кольоровими кільцями. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Екологічна 
LED 
технологія 
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Номери деталей 
 

Ключові особливості 

Отоскоп Jazz  

• Волоконно-оптичний отоскоп 

• Блискуче світлодіодне підсвічування забезпечує 

найкращий огляд та збільшує термін служби акумулятора, 

роблячи його екологічно чистим продуктом 

• 3-кратна збільшувальна лінза 

 

Офтальмоскоп Jazz  

• Яскраве світлодіодне підсвічування 

• Діапазон потужності +/- 20D 

• Відома високопродуктивна оптика Keeler з асферичною 

лінзою 

 

Діагностичний набір Jazz  

• Інструменти Jazz в одному зручному корпусі з 

двома ручками. 

Ключові особливості 

Отоскоп Jazz Ultra  

• Волоконно-оптичний отоскоп використовує тільки одну 
батарейку типу АА 

• Оптичне шасі нової конструкції забезпечує більш високу 

оптичну якість і точність освітлення 

• Яскраве світлодіодне підсвічування служить 

понад 20 000 годин, з розрахунку 4 годинного 

використання в день 

• 3-кратна збільшувальна лінза 

 

Офтальмоскоп Jazz Ultra  

• Яскраве світлодіодне підсвічування і надійна 

оптика Keeler забезпечують самий чіткий і ясний 

огляд сітківки ока 

• Потужність лінзи +/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 та 

20 Діоптрій 

• Плавне колесо діафрагми для точного вибору 

діафрагм 

• Захист ваших окулярів 

• Потребується лише одна батарея типу АА 

 

Діагностичний набір Jazz Ultra 

• Інструменти Jazz Ultra в одному зручному корпусі з 

двома ручками 



Standard 

Призначений для використання в лікарнях та 

відділеннях загальної практики. Отоскоп 

Standard Otoscope ідеально підходить для 

пневматичних тестувань. 

Practitioner 

Найкращий вибір для первинної медичної 

допомоги. Отоскоп Practitioner має 

легкозрозумілий дизайн для зручності 

використання. 

 
 

 Ключові особливості 
Отоскоп Standard  

• Закрита конструкція головки особливо 

підходить для пневматичних випробувань 

• Знімна 2,5-кратна збільшувальна лінза, дозволяє 

використання невеликих інструментів 

• В комплект входять одноразові спекули  

Офтальмоскоп Standard  

• Позитивне колесико управління дозволяє перемикати 

потужність лінз від + 40D до -25D, забезпечуючи 

детальне дослідження очних структур і зручність 

використання для користувачів в окулярах 

• Два діагностичних променя - ширококутний промінь 

для загального огляду та макулярний промінь для 

більш детального обстеження центральної сітківки 

• З обома діагностичними променями можна 

використовувати червоний фільтр для посиленого 

обстеження судин, особливо для діагностики та 

моніторингу діабету 

• Вбудований м'який надбрівний упор забезпечує 

легке позиціонування і захищає ваші лінзи, якщо 

ви носите окуляри 

Діагностичний набір Standard  

• Інструменти Standard в одному зручному корпусі. 

 

 

 

 

 

 

Номери деталей 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номери деталей 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                            Світлодіодне джерело 
                                                                                                                            світла 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Standard /Кишенькова 

колба для отоскопа 

 

 

Standard 

Діагностичний набір    

 

Standard /Practitioner  

колба офтальмоскопа 

 
 

 

 

Аксесуари 

1015-P-7066 Отоскоп Fo галогенна лампа 2.8V 2 шт. в уп. 

1015-P-7058 Отоскоп Fo галогенна лампа 3.6V 2 шт. в уп. 

1011-P-7106 Std/Pract/Prof Ксенон. лампа 2.8V 2 шт. в уп. 

1011-P-7114 Std/Pract/Prof Ксенон. лампа 3.6V 2 шт. в уп. 

1011-P-5610 Ophth світлодіодна збірка 

 
                                                                                                                Світлодіодне джерело світла 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Practitioner 

Діагностичний набір 

Ключові особливості 

Отоскоп Practitioner  

• Безперешкодна відкритого стилю головка для 

легкості в роботі з маленькими деталями  для 

видалення вушної сіри або інородних предметів   

• Велика  2,5-кратна лінза для чіткого огляду вушних 

структур і процедур під збільшенням 

• Можливість проведення пневматичного 

тестування рухливості барабанної перетинки 

• В комплект входять одноразові спекули  

 

Офтальмоскоп Practitioner  

• Позитивний маховичок управління лінзами дозволяє 

вибрати діапазон сили лінз від + 40D до -25D для 

детального дослідження очних структур і простоти 

використання для користувачів очок 

• Має 6 променів для повної діагностики та синій фільтр, 

особливо корисний для оцінки подряпин рогівки у дітей 

• Без червоного фільтр для покращеного дослідження 

судин, може використовуватися з обома діагностичними 

променями, ідеально підходить для оцінки та 

моніторингу діабету 

• М'який вбудований надбрівний упор для тих кто носить 

окуляри 

 

Practitioner Діагностичний набір 

• Інструменти Practitioner в одному зручному корпусі. 

Standard Отоскопи та офтальмоскопи 

1518-P-1001 Отоскоп Standard з тонкою ручкою 2.8V 

1518-P-1002 Отоскоп Standard з тонкою ручкою 3.6V 

1126-P-1005 Офтальмоскоп Standard 2.8V в кейсі 

1126-P-1006 Офтальмоскоп Standard 3.6V в кейсі 

1126-P-1013 Світлодіодна головка Ophth Standard в кейсі 

1126-P-1011 Світлодіодий Ophth Standard 2.8V  в кейсі 

1126-P-1012 Світлодіодний Ophth Standard 3.6V в кейсі 

1126-P-5005 Standard Ophth + світлодіодний модуль 

 
Діагностичний набір 

1729-P-1018 Тонка ручка 2.8V Standard в наборі 

1729-P-1022 Тонка ручка 3.6V Standard в наборі 

 1729-P-1048 2.8V Standard LED Ophth /Oto в наборі  

1729-P-1049 3.6V Standard LED Ophth / Oto в наборі 

 

Аксесуари 

1015-P-7031 Отоскоп Std галогенна лампа 2.8V 2 шт. в уп. 

1015-P-7023 Отоскоп Std галогенна лампа 3.6V 2 шт. в уп. 

1011-P-7106 Std/Pract/Prof Ксенон. лампа 2.8V 2 шт. в уп. 

1011-P-7114 Std/Pract/Prof Ксенон. лампа 3.6V 2 шт. в уп. 

1011-P-5610 Ophth світлодіодна збірка 

 

Practitioner Отоскопи та офтальмоскопи 

1519-P-1001 Отоскоп Practitioner з тонкою ручкою 2.8V 

1519-P-1002 Отоскоп Practitioner 3.6V в кейсі 

1127-P-1005 Офтальмоскоп Practitioner 2.8V в кейсі 

1127-P-1006 Офтальмоскоп Practitioner 3.6V в кейсі 

1127-P-1010 Світлодіодна головка Practitioner в кейсі 

1127-P-1008 Світлодіодий Practitioner 2.8V  Ophth в кейсі 

1127-P-1009 Світлодіодий  Practitioner3.6V Ophth в кейсі 

1127-P-5003 Practitioner Ophth + світлодіодний модуль 

 
Діагностичний набір 

1729-P-1019 Тонка ручка 2.8V Practitioner в наборі 

1729-P-1023 Тонка ручка 3.6V Practitioner в наборі 

1729-P-1050 2.8V Practitioner LED Ophth / Oto в наборі 

1729-P-1051 3.6V Practitioner LED Ophth / Oto в наборі 

 



Ключові особливості 

• Справжнє галогенне освітлення, яке передається по 

оптичних волокнах, забезпечує однорідне 

освітлення, що призводить до чіткої і точної 

діагностики вушних зображень 

• Велика конструкція головки для безперешкодного огляду 

• Система із закритою голівкою ідеально підходить 

для пневматичного тестування рухливості барабанної 

перетинки 

• Знімна 2,5-кратна збільшувальна лінза для чіткого 

огляду слухових структур, а також процедур 

видалення сіри та стороннього тіла під збільшенням 

• В комплект входять одноразові спекули 

 

Набір для діагностики волоконно -
оптичних волокон 

• Волоконно-оптичні інструменти в одній зручній упаковці 

 
 
 

Волоконно-оптичний отоскоп 

Призначений для безперешкодного огляду. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практикуючий/Волоконно-оптичний діагностичний набір  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Світлодіодне джерело світла 

 

 

 

 

   

Практикуючий/ лампа Vista/ 

волоконн -оптичний отоскоп 
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Номери деталей 

Волоконно-оптичний отоскоп 

1514-P-1136 Волоконно -оптичний отоскоп Slimline 2.8V у кейсі 

1514-P-1144 Тонкий волоконно -оптичний отоскоп 3,6 В у кейсіі 

Номери деталей 

9 

Pocket 

Ідеально підходить для практикуючого 

лікаря для виїзду на дом. 

Ключові особливості 

Отоскоп Pocket  

• Ідеально підходить для виїзних оглядів, або як додатковий 

інструмент 

• Конструкція із закритою головкою особливо 

підходить для пневматичних випробувань 

• Знімна 2,5-кратна збільшувальна лінза, що дозволяє 

вводити невеликі інструменти 

• Одноразові спекули в комплекті 

• Безпека завдяки міцній металевій кишенькової кліпсі 

• Кишенькові інструменти живляться від стандартних 

батарейок типу АА 

 

Офтальмоскоп Pocket  

• Всі діагностичні можливості в кишеньковому приладі 

• Ідеально підходить для виїзних оглядів, або як додатковий 

інструмент 

• Безпека завдяки міцній металевій кишенькової кліпсі 

• В цілому 6 діагностичних променів 

• Кишенькові інструменти живляться від стандартних 

батарейок типу АА 

 

Діагностичний набір Pocket  

• Інструменти Pocket в одній зручній упаковці 

Діагностичний набір 

Stda/Pocket  Колба 

для отоскопа 

Pocket Колба 

офтальмоскопа 

Тонкі рукоятки дозволяють 

використовувати сухі 

елементи на 2,8В або літієві 

акумулятори на 3,6В 

2.8V(синя основа) 

3.6V(червона основа) 

При замовленні 3,6 В вам 

знадобиться міні -або 

подвійний зарядний пристрій 

Keeler 

Інструменти Pocket  

1503-P-1034 Отоскоп Pocket 2.8V в кейсі  

1102-P-1033 Офтольмологічна головка Pocket 2.8V в коробці 

1102-P-1041 Офтальмоскоп Pocket 2.8V 

1702-P-1037 Набір Pocket 2.8V 

Аксесуари 

1015-P-7031 Отоскоп Std галогенна лампа 2.8V 2 шт. в уп. 

1011-P-7050 Офтальмоскоп Pocket галогенна лампа 2.8V 2 

шт. в уп. 

 

 

Діагностичний набір 

 

1729-P-1020 
Тонкий практикуючий набір 2,8 В/волоконно -

оптичний в наборі 

1729-P-1024 
Тонкий практикуючий набір 3,6 В/волоконно -

оптичний в наборі 

1729-P-1041 Стандартний/волоконно-оптичний набір 2.8V 

1729-P-1052 Стандартний світлодіодний/волоконно -оптичний 

набір 2,8В 

1729-P-1053 Світлодіодний/волоконно -оптичний діагональний 

набір 2,8 В 

1729-P-1054 Світлодіодний/волоконно -оптичний набір 3.6V 

 
Аксесуари 

1015-P-7066 Галогенна лампа отоскопа FO 2.8V 2 шт. в уп. 

1015-P-7058 Галогенна лампа отоскопа FO 3.6V 2 шт. в уп. 

1011-P-7106 Std/Pract/Prof Ксенонова лампа 2.8V 2 шт. в уп. 

1011-P-7114 Std/Pract/Prof Ксенонова лампа 3.6V 2 шт. в уп. 

1011-P-5610 Ophth світлодіодна збірка 

 



Greenlight 300 
Діагностичний настінний блок та Dispos-A-Spec 

 
            Компактні настінні конструкції Ідеально підходять для використання в палаті або хірургії. 

Діагностичні настінні та настільні блоки  

Легкий, яскравий і довговічний, з міцною 

конструкцією для жвавих приміщень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Діагностичний настінний блок  

 

 

 

Greenlight 300 

Настінний блок 

діагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispos-A-Spec 

Дозатор зеркал 

 

 

         Номери деталей 

 
Акумуляторний 

настільний набір 

 

 

 

 

 

 

 

Номери деталей 
 

Greenliight 300 та Dispos-A-Spec 

1964-P-2020 Інтегрований діагностичний настінний комплект - 
Accoson 

1964-P-1006 Genmed/Dispos-A-Spec та кронштейн 

1964-P-2000 Блок дозатора Specula 
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Світлодіодне джерело 

світла для настільних 

наборів 

 

 

 

11 

Ключові особливості 

Greenlight 300 Настінний блок діагностики 

• Дизайн дисплея дозволяє проводити вимірювання з точністю до 2 мм рт. ст. 

• Точність +/- 3 мм рт 

• Автоматичне калібрування 

• Подовжений термін служби акумулятора на 170 годин 

безперервного використання з індикатором низького заряду батареї 

 

Диспансер для дзеркал Dispos-A-Spec 
• Додайте до настінного блоку Keeler (див. стор. 10) 

• У диспенсер входить 25 одноразових спекул розміром 2,5 мм, 3,5 

мм, 4,5 мм і 5,5 мм 

• Кришка легко знімається для установки нової спекули 

• Сучасний, міцний дизайн відповідає всім настінним блокам Keeler 

   Ключові особливості 

   Набори діагностичних настінних блоків 

• Офтальмоскопи і отоскопи Keeler із захистом від крадіжки 

мають блокування головки і рукоятки, тому ви завжди 

знайдете їх там, де залишили 

• Компактна настінна конструкція ідеально підходить для 

використання в палатах, операційних, консультаційних 

кабінетах і травмпунктах 

• Міцний намотаний кабель без сплутування дозволяє 

використовувати прилад на відстані до трьох метрів від 

трансформатора 

• Міцна конструкція ідеально підходить для самих 

напружених умов роботи 

• Автоматичне підсвічування при вийманні приладів з 

підставки зі світлодіодним підтвердженням 

• Наряди на шнурі складаються з офтальмоскопа, отоскопа 

і блоку живлення з подвійним рукояткою шнура 

• Диспансер для дзеркал Dispos-A-Spec можна додати до 

вашого набору (докладніше див. Стор. 10) 

     Акумуляторні набори для робочого столу 

• Поставляться з офтальмоскопом і 

отоскопом серії Keeler 

• Можна встановити на столі або на стіні відповідно до ваших 
потреб 

• Новий, компактний, сучасний дизайн ідеально підходить для 

настінного монтажу, а отже, ідеально підходить для 

відділення, хірургії, кімнати консультацій та використання у 

випадку травм 

• Міцна конструкція, підходить для самих напружених умов 

роботи 

• Літій-іонна технологія забезпечує понад 2 години 

безперервного використання та 2 години швидкої зарядки 

• Світлодіоди вказують, коли заряд батареї низький, 

заряджається або повністю заряджений 

Набори діагностичних настінних блоків 

1964-P-2003 Стандартний діагностичний набір 3.6В 

1964-P-2002 Діагностичний набір практикуючого лікаря 3.6В 

1964-P-2004 Набір для волоконно-оптичної діагностики 3,6В  

Акумуляторні набори для робочого столу 

1729-P-1029 Стандартний настільний набір 3,6 В 

1729-P-1028 Practitioner настільний набір 3.6 В 

1729-P-1030 Настільний набір практик / волоконна оптика 3,6  

1729-P-1055 Стандартний настільний світлодіодний набір 3,6 

1729-P-1056 Світлодіодний настільний набір 3.6V 

Practitioner  

1729-P-1057 Світлодіодний / волоконно-оптичний настільний 

набір Practitioner 3.6В 

 



Доступні кольорові ручки Додайте трохи кольору в зону діагностики і 
персоналізуйте пристрій за допомогою 

ручок з кольоровим маркуванням. 

Виберіть рожевий, зелений, синій або 

чорний колір. Випускається в 

асортиментному пакеті по 4 штуки або 

окремо. 

Ключові особливості 

Подвійний літій-іонний зарядний пристрій 

• Компактний зарядний пристрій має дві ручки і зручно 

розміщується безпосередньо в середовищі тестування, 

забезпечуючи легкий доступ до ручних приладів. Він може 

бути настільним або настінним 

• Швидка зарядка за 2 години 

• Забезпечує понад 2 години безперервного використання 

• Світлодіоди вказують, коли заряд акумулятора низький, 

коли він заряджається або повністю заряджений 

 

Міні-літій-іонний зарядний пристрій 

• Літій-іонний міні-зарядний пристрій можна швидко і 

просто під'єднати до основи вашої ручку Keeler, що 

робить його ідеальним вибором для виїзних обстежень  

• Швидка зарядка за 2 години 

• Забезпечує понад 2 години безперервної роботи 

• Можна використовувати інструмент під час зарядки акумулятора 

• Світлодіоди вказують, коли заряд 

акумулятора низький, коли він заряджається 

або повністю заряджений 

Зарядні системи 

Стильна зарядка інструментів Keeler. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвійний літій-іонний 

зарядний пристрій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міні-літій-іонний зарядний пристрій 

Замінна 

Specula 

 

 

 
 

Jazz Ultra/Jazz 

Specula 

 

 

Номери деталей 
 

Отоскоп Jazz Ultra/Jazz Specula - упаковка по 10 штук 

1514-P-7036 Jazz 2мм спекула багаторазового використання (10 шт) 

1514-P-7044 Jazz 2мм спекула багаторазового використання (10 шт) 

1514-P-7052 Jazz 3мм спекула багаторазового використання (10 шт) 

1514-P-7060 Jazz 4мм спекула багаторазового використання (10 шт) 

1514-P-7079 Jazzмм спекула багаторазового використання (10 шт.) 

Упаковка 100 

1514-P-7087 Jazz 2мм Specula (100шт.) 

1514-P-7095 Jazz 2.5мм Specula (100шт.) 

1514-P-7108 Jazz 3мм Specula (100шт.) 

1514-P-7116 Jazz 4мм Specula (100шт.) 

1514-P-7124 Jazz 5мм Specula (100шт.) 

 

1. Визначте стиль свого існуючого Speculum 

2. Виміряйте діаметр 

Standard, Practitioner, Pocket, Vista, Fibre Optic, 

Medic Specula 

 
 

2.5см 

Dia 

 

 

 

Літій-іонний акумулятор  

 

 

 

 

 Номери деталей 

 
Одноразові 

Використовуйте без адаптера 

 
1513-P-7026 Одноразова спекула (без адаптера) 

1501-P-5197 Пакет 500 №1 (2.5мм) Specula 

1501-P-5170 Пакет 500 Одноразова Specula № 2 

1501-P-5218 Пакет 500 № 3 (4.5мм) Specula 

1501-P-5189 Пакет 500 Одноразова Specula № 4 

1599-P-7229 Стандартний набір Specula 
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Зарядні системи 

1941-P-1368 Подвійний літієвий зарядний пристрій 

1941-P-1341 Літій -міні -зарядний пристрій 

EP39-18918 Літієва батарея 3,6 В 

Затискачі з кольоровим кодуванням 

1901-P-7028 Тонка рукоятка  - Рожева 

1901-P-7036 Тонка рукоятка  - Зелена 

1901-P-7044 Тонка рукоятка  - Синя 

EP29-05365 Тонка рукоятка  - Чорна 

1901-P-7052 Тонка рукоятка  Різноманітні кольори 

 

1512-P-7008 Speculum №1 

1512-P-7016 Speculum №2 

1512-P-7024 Speculum №3 

1512-P-7032 Speculum №4 

1512-P-7040 Speculum№5 

1599-P-7229 Стандартний набір Specula 

 



Що в комплекті? 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazz  

 

 

1514-P-1160 

JAZZ LED POCKET 

ОТОСКОП 2.8V 

• Отоскоп з ручкою 

• Спекула 2,5 мм та 4 мм 

(тільки Jazz) 

• Синє кільце 

• Рожеве кільце 

• Сумка для перенесення 

• Інструкція користувача 

 

1102-P-1105 

JAZZ LED POCKET 

ОФТАЛЬМОСКОП 2.8V 

• Офтальмоскоп з ручкою 

• Синє кільце 

• Рожеве кільце 

• Сумка для перенесення 

• Інструкція користувача 

 

 

 

1702-P-1096 

JAZZ LED POCKET 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР 2.8V 

• Отоскоп з ручкою  

• Отоскоп з ручкою 

• Спекула 2,5 мм та 4 мм 

(тільки Jazz) 

• 2x Синіх кільця 

• 2x Рожевих кільця 

• Сумка для перенесення 

• Інструкція користувача 
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Jazz Ultra 

 

 
 

1514-P-1187 

JAZZ ULTRA POCKET 

ОТОСКОП 2.8V 

• Отоскоп з короткою ручкою 

• Спекула 2,5 мм та 4 мм 

(тільки Jazz) 

• Синє кільце  

• Рожеве кільце 

• Сумка для перенесення 

• Інструкція користувача 

 
1102-P-1113 

JAZZ ULTRA POCKET 

ОФТАЛЬМОСКОП 

2.8V 

• Офтальмоскоп з короткою 

ручкою 

• Синє кільце 

• Рожеве кільце 

• Сумка для перенесення 

• Інструкція користувача 

 
 
 

1702-P-1109 

JAZZ ULTRA POCKET 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР 2.8V 

• Офтальмоскоп з короткою 

ручкою 

• Отоскоп з короткою ручкою 

• Спекула 2,5 мм та 4 мм 

(тільки Jazz) 

• 2x Синіх кільця 

• 2x Рожевих кільця 

• Сумка для перенесення 

• Інструкція користувача 

 

Standard Діагностичний набір 

 
 
 
 

 
1729-P-1018 

SLIMLINE 2.8V 

НАБІР STANDARD  

• Офтальмоскоп Standard з галогенною 

лампою (тільки головка) 

• Отоскоп Standard з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенова лампа для 

офтальмоскопа 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 
 

 
1729-P-1022 

SLIMLINE 3.6V 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР STANDARD  

• Офтальмоскоп Standard з галогенною 

лампою (тільки головка) 

• Отоскоп Standard з 

галогенною лампою 

• Літієва батарея 

• Запасна галогенова лампа 

для офтальмоскопа 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 

1729-P-1048 

2.8V 

СВІТЛОДІОДНИЙ 

OPHTH/OTO 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР STANDARD 

• ОфтальмоскопStandard зі 

світлодіодною лампочкою (тільки 

головка) 

• Отоскоп Standard з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 
 
 

1729-P-1049 

3.6V 

СВІТЛОДІОДНИЙ 

OPHTH/OTO 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР STANDARD 

• Офтальмоскоп Standard зі 

світлодіодною лампочкою (тільки 

головка) 

• Отоскоп Standard з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• Літієва батарея 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 

Standard  

 
 

 
1518-P-1001 

SLIMLINE 2.8V 

ОТОСКОП STANDARD 

• Отоскоп Standard з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна лампа 

• Ізвлекатель ламп 

• 1x Speculum 1-5 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Кейс 

• Інструкція користувача 
 
   

 
 
 

1518-P-1002 

SLIMLINE 3.6V 

ОТОСКОП STANDARD  

• Отоскоп Standard з 

галогенною лампою 

• Літієва батарея 

• Запасна галогенна лампа 

• Ізвлекатель ламп 

• 1x Speculum 1-5 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

 

1126-P-1005 

2.8V 

ОФТАЛЬМОСКОП 

STANDARD  

• Офтальмоскоп Standard  з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна лампа 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

 

 
1126-P-1006 

3.6V 

ОФТАЛЬМОСКОП 

STANDARD  

• Офтальмоскоп Standard  з 

галогенною лампою 

• Літієва батарея 

• Запасна галогенна лампа 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

1126-P-1013 • Standard Світлодіодна 

головка офтальмоскопа 

• Інструкції користувача USB 

STANDARD 
СВІТЛОДІОДНА 
ГОЛОВКА 
ОФТАЛЬМОСКОП 

 

 

 
1126-P-1011 

• Standard Світлодіодна 

головка офтальмоскопа 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

2.8V STANDARD  

СВІТЛОДІОДНА 

ГОЛОВКА  

ОФТАЛЬМОСКОП  

 

1126-P-1012 

3.6V STANDARD 

СВІТЛОДІДНИЙ 

ОФТАЛЬМОСКОП 

• Standard 

Світлодіодний 

офтальмоскоп 

• Літієва батарея 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

 

Practitioner 

 
 
 
 

1519-P-1001 

SLIMLINE 2.8V 

ОТОСКОП 

PRACTITIONER  

• Отоскоп Practitioner з галогенною 

лампою 

• Запасна галогенова лампа 

• Ізвлекатель ламп 

• Герметична камера-ATC Mac 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 

 
1519-P-1002 

SLIMLINE 3.6V 

PRACTITIONER 

OTOSCOPE 

• Отоскоп Practitioner з галогенною 

лампою 

• Запасна галогенова лампа 

• Літієва батарея 

• Ізвлекатель ламп 

• Герметична камера-ATC Mac 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

 
1127-P-1005 

2.8V 

ОФТАЛЬМОСКОП 

PRACTITIONER В 

КЕЙСІ 

• Офтальмоскоп Practitioner з галогенною 

лампою 

• Запасна галогенова лампа 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

 

1127-P-1006 

3.6V 

ОФТАЛЬМОСКОП 

PRACTITIONER В 

КЕЙСІ 

• Офтальмоскоп Practitioner з галогенною 

лампою 

• Запасна галогенова лампа 

• Літієва батарея 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

1127-P-1010 

СВІТЛОДІОДНА 

ГОЛОВКА 

PRACTITIONER В 

КОРОБЦІ 

• Світлодіодний офтальмоскоп Practitioner 

(тільки головка) 

• Інструкція користувача 

 
1127-P-1008 

2.8V СВІТЛОДІОДНА 

ГОЛОВКА 

PRACTITIONER В 

КОРОБЦІ 

• Світлодіодний офтальмоскоп 

Practitioner (тільки головка) 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

1127-P-1009 

3.6V PRACTITIONER 

СВІТЛОДІОДНИЙ 

ОФТ У КЕЙСІ 

• Світлодіодний офтальмоскоп 

Practitioner 

• Літієва батарея 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

 



 Що в комплекті? 
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Діагностичний набір Practitioner  

 
 
 
 
 

1729-P-1019 

SLIMLINE 2.8V 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР 

PRACTITIONER  

• Офтальмоскоп Practitioner з 

галогенною лампою (тільки 

головка) 

• Отоскоп Practitioner з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна 

офтальмоскопічна лампа 

• Запасна галогенна лампа 

отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 
 

 
1729-P-1023 

SLIMLINE 3.6V 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР 

PRACTITIONER  

• Офтальмоскоп Practitioner з 

галогенною лампою (тільки 

головка) 

• Отоскоп Practitioner з 

галогенною лампою 

• Літієва батарея 

• Запасна галогенна 

офтальмоскопічна лампа 

• Запасна галогенна лампа  

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
1729-P-1050 

2.8V 

СВІТЛОДІОДНИЙ 

OPHTH/OTO 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР 

PRACTITIONER   

• Світлодіодний офтальмоскоп 

Practitioner (тільки головка) 

• Отоскоп Practitioner з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна лампа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 

 
1729-P-1051 

3.6V 

СВІТЛОДІОДНИЙ 

PRACTITIONER / 

ОПТИЧНО 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР 

• Світлодіодний офтальмоскоп 

Practitioner (тільки головка) 

• Отоскоп Practitioner з 

галогенною лампою 

• Літієва батарея 

• Запасна галогенна лампа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 

Волоконно -оптичний отоскоп 

 
 

1514-P-1136 

SLIMLINE 2.8V 

ВОЛОКОННО-

ОПТИЧНИЙ 

ОТОСКОП У КЕЙСІ 

• Волоконно -оптичний отоскоп з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна лампа 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

 
 

 
1514-P-1144 

SLIMLINE 3.6V 

ВОЛОКОННО-

ОПТИЧНИЙ 

ОТОСКОП У КЕЙСІ 

• Волоконно -оптичний 

отоскоп з галогенною 

лампою 

• Запасна галогенна лампа 

• Літієва батарея 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

 

Волоконно -оптичні діагностичні набори 
продовження 

 
 
 
 
 

1729-P-1041 

2.8V STANDARD/ 

ОПТИЧНО 

ДІАГНОСТИЧНИ

Й НАБІР 

• Офтальмоскоп Standard з 

галогенною лампою (тільки 

головка) 

• Волоконно -оптичний отоскоп з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна 

офтальмоскопічна лампа 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 
 

1729-P-1052 

2.8V СВІТЛОДІОДНИЙ 

STANDARD / ОПТИЧНО 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР 

• Світлодіодний офтальмоскоп 

Standard (тільки головка) 

• Волоконно -оптичний отоскоп з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 

1729-P-1053 

2.8V PRACTITIONER 

СВІТЛОДІОДНИЙ / 

ОПТИЧНО 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР 

• Світлодіодний офтальмоскоп 

Practitioner (тільки головка) 

• Волоконно -оптичний отоскоп з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 

 
1729-P-1054 

3.6V PRACTITIONER 

СВІТЛОДІОДНИЙ / 

ОПТИЧНО 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР 

• Світлодіодний офтальмоскоп 

Practitioner (тільки головка) 

• Волоконно -оптичний отоскоп з 

галогенною лампою 

• Літієва батарея 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 

Pocket 

 
 
 
 

1503-P-1034 

ОТОСКОП POCKET 

В КЕЙСІ 2.8V 

• Отоскоп Pocket з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна лампа 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Ізвлекатель ламп 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

1102-P-1033 

2.8V POCKET 

ГОЛОВКА 

ОФТАЛЬМОСКОПУ 

В КОРОБЦІ 

 
• Офтальмоскоп Pocket Standard 

з галогенною лампою (тільки 

головка) 

• Інструкція користувача 

 
1102-P-1041 

ОФТАЛЬМОСКОП 

POCKET 2.8V 

• Офтальмоскоп Pocket Standard 

з галогенною лампою 

• Запасна галогенна лампа 

• Кейс 

•  

• Інструкція користувача 

 
 
 
 
 

1702-P-1037 

НАБІР POCKET  

2.8V 

• Отоскоп Pocket з 

галогенною лампою 

• Офтальмоскоп Pocket Standard 

з галогенною лампою (тільки 

головка) 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Запасна галогенна лампа 

• Кейс 

• Інструкція користувача 

 

Волоконно -оптичні діагностичні набори 

 
 
 

 
1729-P-1020 

SLIMLINE 2.8V 

PRACTITIONER/ 

ОПТИЧНО 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР 

• Офтальмоскоп Practitioner з галогенною 

лампою (тільки головка) 

• Волоконно -оптичний отоскоп з 

галогенною лампою 

• Запасна галогенна 

офтальмоскопічна лампа 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 
 
 

1729-P-1024 

SLIMLINE 3.6V 

PRACTITIONER/ 

ОПТИЧНО 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАБІР 

• Офтальмоскоп Practitioner з галогенною 

лампою (тільки головка) 

• Волоконно -оптичний отоскоп з 

галогенною лампою 

• Літієва батарея 

• Запасна галогенна 

офтальмоскопічна лампа 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 

Настінний блок 

 
 
 
 

1964-P-2000 

• Дозатор Specula 

• Одноразова спекула 25x2,5, 

3,5,4,5 та 5,5 мм 

• Настінний кронштейн та 

відповідні заглушки/гвинти 

• Ключ із шестигранною головкою 

2 мм 

• Інструкція користувача 

 



Набори діагностичних настінних блоків 

 

 

 

 

 

 

 
1964-P-2003 

3.6V ДІАГНОСТИЧНИЙ  

НАБІР STANDARD 

• Офтальмоскоп Standard з галогенною лампою 

• Отоскоп Standard з галогенною лампою 

• Настінне кріплення 

• Джерело живлення з подвійним шнуром 

• Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Трубка одноразової спекули 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Інструкція користувача 

 

 

 

 

 

 

 

1964-P-2002 

3.6V PRACTITIONER 

ДІАГНОСТИЧНИЙ  

НАБІР 

• Офтальмоскоп Practitioner з галогенною лампою 

• Отоскоп Practitioner з  

галогенною лампою 

• Настінне кріплення 

• Джерело живлення з подвійним шнуром 

• Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Трубка одноразової спекули 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Інструкція користувача 

 

 

 
 

 

 
 
1964-P-2004 

3.6V ОПТИЧНО 

ДІАГНОСТИЧНИЙ  

НАБІР PRACTITIONER  

 

• Офтальмоскоп Practitioner з галогенною лампою 

• Волоконно -оптичний отоскоп з галогенною лампою 

• Настінне кріплення 

• Джерело живлення з подвійним шнуром 

• Запасна галогенна офтальмоскопічна  

лампа запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Ізвлекатель ламп 

• Трубка одноразової спекули 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Інструкція користувача 

 

 
Акумуляторні набори для робочого столу 

 

 

 

 

 

 

 

1729-P-1029 

3.6V НАСТІЛЬНИЙ 

НАБІР STANDARD  

• Офтальмоскоп Standard з галогенною 

лампо 

• Отоскоп Standard з галогенною лампою  

• 2 літієві батареї 

• Подвійний літієвий зарядний 

пристрій та кабель живлення 

• Настінний монтажний комплект для подвійного 

зарядного пристрою 

• Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 

 

 

 

 

 

 

1729-P-1028 

3.6V НАСТІЛЬНИЙ 

НАБІР PRACTITIONER  

• Офтальмоскоп Practitioner з галогенною лампою 

• Отоскоп Practitioner з галогенною лампою 

• 2 літієві батареї 

• Подвійний літієвий зарядний 

пристрій та кабель живлення 

• Настінний монтажний комплект для 

подвійного зарядного пристрою 

• Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа 

• Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Ізвлекатель ламп 

• Герметична камера-ATC Mac 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 

 

 

 
1729-P-1030 

3.6V 

PRACTITIONER/ 

ОПТИЧНО 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

НАСТІЛЬНИЙ 

НАБІР 

• Офтальмоскоп Practitioner з галогенною 

лампою 

• волоконно -оптичний отоскоп з галогенною 

лампою 

• 2 літієві батареї 

• Подвійний літієвий зарядний 

пристрій та кабель живлення 

• Настінний монтажний комплект для 

подвійного зарядного пристрою 

• Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 

 
 
 
 
 
 

 Що в комплекті? 
 

 
 

Технічні 
характеристики 

Електричні номінали 

 

 
 

Офтальмоскоп/ретиноскоп/отоскоп, блок живлення (EP29-32777) із 

зарядною док-станцією (1941-P-5289 та 1941-P-5326) разом 

складають медичну електричну систему згідно з EN 60601-1. 

ВВЕДЕННЯ ОСНОВНИХ ДАНИХ 100-240 В-50/60Гц 

НОМИНАЛ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 12В: 2.5 ампера 

Робота 
 

 
ЧАС РОБОТИ 

Максимум 15 хвилин ВКЛ 

Мінімум 10 хвилин ВИМК 

Головки та ручки приладів 

ВХІДНЕ НАПРЯЖЕННЯ (постійний струм) 

Алкалінові батарейки 3V 2x AA - СИНІ 

Літій -іонна акумуляторна батарея 3,75 В - ЧЕРВОНА (EP39-18918) 3,65В 

Акумуляторна батарея NiMH-чорна (1919-P-7149) 

Розміри і вага 

 
ОФТАЛЬМОСКОП JAZZ  

178 x 28 x 28мм (ВxШxГ)  

Вага 90гр 

 
ОТОСКОП JAZZ  

118 x 30 x 52мм (ВxШxГ)  

Вага 90гр. 

ОФТАЛЬМОСКОП JAZZ ULTRA  
167 x 30 x 28мм (ВxШxГ) 

 Вага 63гр. 

 
ОТОСКОП JAZZ ULTRA  

118 x 30 x 52мм (ВxШxГ)     

 Вага 61гр. 

STANDARD / PRACTITIONER 

ОФТАЛЬМОСКОП 

212 x 43 x 28мм (ВxШxГ) 

 Вага 260гр. 

 
ОТОСКОП STANDARD  

191 x 30 x 40мм (ВxШxГ) 

 Вага 167гр. 

 
ОТОСКОП PRACTITIONER  

191 x 30 x 50мм (ВxШxГ) 

 Вага 172гр. 

 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ОТОСКОП 

191 x 36 x 60мм (ВxШxГ) 

 Вага 174гр. 

 
ОФТАЛЬМОСКОП POCKET  

191 x 22 x 22мм (ВxШxГ) 

 Вага 150гр. 

 
ОТОСКОП POCKET  

191 x 25 x 40мм (ВxШxГ)  

Вага 143гр. 

Класифікація 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ Клас II 

Захист типу B від ударів 

Акумуляторні набори для робочого столу 
продовження 

 
 
 
 
 

 
1729-P-1055 

3.6V STANDARD 

СВІТЛОДІОДНИЙ 

НАСТІЛЬНИЙ НАБІР  

• Світлодіодний офтальмоскоп Standard  

• Отоскоп Standard з 

галогенною лампою 

• 2 літієві батареї 

• Подвійний літієвий зарядний 

пристрій та кабель живлення 

• Настінний монтажний 

комплект для подвійного 

зарядного пристрою 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Ізвлекатель ламп 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 
 
 
 
 

1729-P-1056 

3.6V PRACTITIONER 

СВІТЛОДІОДНИЙ 

НАСТІЛЬНИЙ 

НАБІР 

• Світлодіодний офтальмоскоп Practitioner  

• Отоскоп Practitioner з 

галогенною лампою 

• 2 літієві батареї 

• Подвійний літієвий зарядний 

пристрій та кабель живлення 

• Настінний монтажний комплект для 

подвійного зарядного пристрою 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Ізвлекатель ламп 

• Герметична камера-ATC Mac 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 
 
 
 
 
 
 
1729-P-1057 

3.6V PRACTITIONER 

LED /FIBRE OPTIC 

DESK SET 

• Світлодіодний офтальмоскоп 

Practitioner 

• Волоконно -оптичний отоскоп з 

галогенною лампою 

• 2 літієві батареї 

• Подвійний літієвий зарядний 

пристрій та кабель живлення 

• Настінний монтажний комплект 

для подвійного зарядного 

пристрою 

• Запасна галогенна лампа отоскопа 

• 1x Speculum 1-5 

• Трубка одноразової спекули 

• Ізвлекатель ламп 

• Адаптер для вставки отоскопа 

• Подвійний кейс 

• Інструкція користувача 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Більше інструментів Keeler Маєте запитання? - Зателефонуйте  
 

Маючи понад 100 -річний досвід роботи в 

галузі, Keeler став відомим серед окулістів та 

офтальмологів у всьому світі. 

Перегляньте наш повний асортимент за 

адресою www.keeler.co.uk | 

www.keelerusa.com 

 

UK: +44 (0)1753 857177 

 

USA: +1 610 353 4350 

 

China: +86-18512119109 

 

India: +91 99 3031 1090 

 

Brazil: +55 11 4302 6053 

 

Адреса виробництва  Keeler Ltd. Clewer Hill Road Berkshire SL4 4AA UK       1639 

http://www.keeler.co.uk/
http://www.keelerusa.com/

