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Οπτική διαχρονική αξία

Η  ε τ α ι ρ ε ί α

Επικοινωνούµε µαζί σας φέτος µε νέα µορφή καταλόγου, ψηφιακή για πρώτη φορά.

Η παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών, µε ένα κλικ είναι µπροστά στα µάτια 
σας, σε ψηφιακή µορφή χάρη στην χρήση της τεχνολογίας!

Λιγότερο χαρτί γιατί το περιβάλλον είµαστε εµείς σε κάθε βήµα µας. Η αµεσότητα, η 
συνεχής αλληλεπίδραση, η ενηµέρωση, η ολιστική επικοινωνία είναι µερικά από 
τους στόχους µας, για τη νέα εποχή που ήδη έχει ξεκινήσει!

Το Club.minopta.gr που τώρα δηµιουργήσαµε, αποτελεί το αποτέλεσµα αυτής της 
φιλοσοφίας που διαπερνά όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας µας.

Webinars, live showroom, πρωτοποριακά case studies, e-shop, είναι κάποιες 
επιπλέον ενότητες που θα δείτε στο Minopta Club και φιλοδοξούµε να ανοίξουν 
νέους δρόµους επικοινωνίας µε εσάς.

Εύχοµαι για όλους µας, µια νέα σεζόν µε υγεία & πλατιές ευκαιρίες!

Αδαµαντία Μηνά

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Υ.Γ. Πολύ σύντοµα ο κατάλογος θα είναι στη διάθεσή σας. Μέχρι τότε, δείτε τα 
προϊόντα µας στην τελευταία έκδοση.

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α
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∆υναµική ∆υνα
εξωστρέφεια -ξωστ

ωριµότηταωρ

Συυνεργασία µε τιςΣυν ίεργασία µε τ
δυο κορυφαίες υο κορυφαίεςο ορ φαί

ετετααιαα ρείες Leica καιταε ιρείες Lείες Leica κ
OptovueOptoOptovue

∆ρ∆ραστηριοοποίησηίηο∆ρ η 
στσ ον διαγνωσωστικό κακόκν αιαιι 

χειρουργργικικόό ό τοµέαµέοµρο

Ίδρυση ααπόαπόυση ΊδρυΊ
ΙωΙωάνά νηη ΜΜηννά ά                                                                                                                                                                                          νά   ΜηάννηΙωά                                                                                                          
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∆ραστηριιιόόότηττεεεςς - ΛΛόγοι επιλογής Minnooppttaa- ∆ρασ ηρ τεςητες λοεπιλοεπιλό πιι ήςόόγγοιόγόγοιό ι εεει ε εΛΛ ΛΛ- τηη οι

µµµµεε στό  ττηηνννν εεεεξξασφάά ιση της άρισσττηης για εσσάάάςς λύύύσσηηςς.. ν εξ ισφάλιση ης άρισφά  άράρ γση τττηηςξασφξασξασεξαµε στµε σστόχοο τηηµε στ

Επιτυχηµένη συνεχή παρουσία σε ιατρεία, κλινικές & διαγνωστικά κέντρα, µε σύγχρονα µοντέλα.

Αύξηση των πωλήσεων µας στα κρατικά ιδρύµατα, πάντα µε επώνυµα προϊόντα.

Εδραίωση της ηγετικής θέσης των Μικροσκοπίων Leica, µε την ανάδειξη της ποιότητας τους
και τη δυναµική µας παρουσία.

Νέα πολιτική ποιότητας, προσαρµοσµένη στις νέες ανάγκες της εποχής.

Επενδύουµε στην Ψηφιακή Επικοινωνία µέσω Webinars, Live Showroom και e-shop.

∆υνατή εξειδικευµένη οµάδα τεχνικής υποστήριξης µε µεγάλη πολυετή εµπειρία.

Φιλοσοφία µας παραµένει να προσφέρουµε επώνυµα δοκιµασµένα προιόντα στις πιο προσιτές 
τιµές της αγοράς

Άριστη κατάρτιση της επιστήµης της ιατρικής τεχνολογίας, σε διεθνές επίπεδο,µε στόχο την 
εξασφάλιση της άριστης για εσάς λύσης. 

Minopta

2020

2021
ΝΕΟ

www.minopta.gr
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Με 3x, 5x ή ZOOM µεγεθύνσεις.
Επιτυχηµένος σχεδιασµός, στιβαρά και 
ελαφριά µεταλλικά µέρη, εξαιρετικά 
οπτικά συστήµατα. Με ενσωµατωµένο 
κίτρινο φίλτρο και ψηφιακό 
απεικονιστικό.

Με εµπειρία 100 χρόνων στην 
κατασκευή φακών. Η Keeler σας 
προσφέρει µία εξαιρετική Σχισµοειδή, 
µε LED φωτισµό και τρεις ή πέντε 
µεγεθύνσεις. Ενσωµατωµένο 
background illumination, µε ή χωρίς 
απεικονιστικό.

Ιαπωνική τεχνολογία, Led 
φωτισµός, µεγεθύνσεις έως 50x. 
Εύρος σχισµής έως 16mm!
Οπτικό σύστηµα Nikon.

Πηγή LED µε θερµό χρώµα κοντά στο αλογόνου.

Accessories

SLElite/9900 Digital LED KSL-H-DR
Νέα Σχισµοειδής Λυχνία 
από την Σαγκάη, µε LED 
φωτισµό, δοκιµασµένη 
και οικονοµική.

MW50D

Μ
κ
π
µ
µ
b
α

K

Τονόµετρα Επιπεδώσεως
Τύπου Goldmann, κρεµαστό ή επικαθήµενο 
µε µετρήσεις υψηλής ακρίβειας.
Συνοδεύονται και από πρίσµατα µίας 
χρήσεως, ιδανικά για την προστασία των 
ασθενών σας 

Κάµερα υψηλής ανάλυσης 5Mpixel µε 
CMOS αισθητήρα, για φωτογραφίες 
και βίντεο υψηλής ευκρίνειας. 
Κοµψός σχεδιασµός που εσωκλείει 
πλήρως όλα τα καλώδια.

Tilting Tube &
Yellow Filter

XL Breath Shield

Background 
Illumination

Ψηφιακό σύστηµα απεικόνισης 
που συνοδεύεται από εύχρηστο 
λογισµικό. Αποθηκεύει και 
επεξεργάζεται φωτογραφίες και 
βίντεο.

Πλεονέκτηµα ο 
ενσωµατωµένος 
ψυχρός φωτισµός 
στο βραχίονα της 
σχισµοειδούς.

L Breath SXL

Τονόµετρα
Επιπεδώσεως D KAT

Ψηφιακό Σύστηµα
Απεικόνισης Ψηφιακά Συστήµατα

Απεικόνισης 

Τύπου Goldmann, κρεµαστό ή 
επικαθήµενο µε µετρήσεις υψηλής 
ακρίβειας, ψηφιακό ή αναλογικό.

Μ ε  τ η ν  ε γ γ ύ η σ η  γ ν η σ ι ό τ η τ α ς  τ ο υ  ε ρ γ ο σ τ α σ ί ο υ  κ α τ α σ κ ε υ ή ς .6 7

Προσοφθάλµια µε γωνία 
κλίσης 15ο

για άνετη παρατήρηση και 
για κάθε ύψος γιατρού.

Προστατέψτε εσάς 
και τους ασθενείς 
σας µε την ΧLarge 
ασπίδα αναπνοής. 
Ταιριάζει σε 
διαµέτρους < 70 mm.

Μ
Επ
ελ
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κί
απ

S

Ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ µ ε  ε π ι λ ο γ έ ς  α π ό  τρ ε ι ς  κ ο ρ υ φ α ί ο υ ς  κ α τ α σ κ ε υ α σ τ έ ς !

CSO Polaris
Έξυπνο εργαλείο για 
την ανάλυση του 
δακρυϊκού φίλµ για 
την αξιολόγηση της 
ποιότητας της 
δακρυϊκής στοιβάδας.

Σχισµοειδείς Λυχνίες – Ψηφιακή Απεικόνιση Σχισµοειδείς Λυχνίες – Ψηφιακή Απεικόνιση
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Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµικές Λύσεις Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµικές Λύσεις

Συρτάρι δοκιµαστικών 
φακών σε ιδανική 
θέση & ύψος για 
εύκολη πρόσβαση

Μονάδα δύο οργάνων µε 
καλαίσθητο σχεδιασµό 
και άριστο φινίρισµα. 
∆ιαθέτει φωτιζόµενο 
πάνελ µε οθόνη αφής 
και  ηλεκτρική 
ανύψωση έδρας 
(optional). Κατάλληλη 
και για µικρούς χώρους. 

New Line
Μονάδα δύο οργάνων,
µε ενιαία βάση 
πολυθρόνας. ∆ιαθέτει 
συρτάρι για 
δοκιµαστικούς φακούς 
και ηλεκτρική ανύψωση 
έδρας (optional).

Τραπέζια Ηλεκτρικής Ανύψωσης CSO 
Σύγχρονα Τραπέζια µε µοντέρνο σχεδιασµό και µεγάλη 
ποικιλία εδρών, για ένα, δύο ή και τρία µηχανήµατα. 
∆ιαθέτουν και ειδική θέση για All in One Hλεκτρονικό 
Υπολογιστή. 

Μονάδες για όλους 
τους χώρους σε 
διαστάσεις µέχρι 
1.60m x 1.70m

Μ ε γ ά λ η  Ε ρ γ ο σ τ α σ ι α κ ή  Ε γ γ ύ η σ η .5 0  ∆ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  Μ ο ν τ έ λ α  Μ ο ν ά δ ω ν  γ ι α  κ ά θ ε  α ν ά γ κ η .08 09

Πολυθρόνες
Ανακλινόµενες, όλων των 
τύπων µε ή χωρίς 
υποπόδιο

ETOILE II
Μονάδα 3 οργάνων, 
διαχρονική, 
ξεχωρίζει για την 
ευχρηστία της και 
την εµφάνισή της. 
Κατασκευασµένη 
από ανθεκτικά 
υλικά, όπως ξύλο 
οξιάς και αλουµίνιο. 

Peak 
Μονάδα σύγχρονη και 
οικονοµική, 2 οργάνων µε 
ηλεκτρική ανύψωση 
πολυθρόνας. ∆ιαθέτει 
ψηφιακό πάνελ &
φωτισµό Led. Ιδανική για 
µικρούς χώρους (1,50Χ
1,50 m). ∆ιατίθεται σε 
µεγάλη ποικιλία 
χρωµάτων.

Edge
Μονάδα δύο οργάνων,
µε  ηλεκτρική ανύψωση 
έδρας. Μοναδικό 
χαρακτηριστικό η τροχήλατη 
πολυθρόνα όπου µπορεί να 
αποµακρύνεται µε µεγάλη 
ευκολία για να τοποθετηθεί 
αναπηρικό αµαξίδιο.

ε 

 

Logic
Μονάδα δύο οργάνων µε 
ηλεκτρική ανύψωση 
έδρας και 3 συρτάρια. 
Συνδέεται µε 
οποιαδήποτε Frastema 
πολυθρόνα.

Ενσωµατωµένες λειτουργίες όπως κλείδωµα έδρας σε όλες τις θέσεις, ηλεκτρική ανύψωση και καλώδια µε την εγγύηση του κατασκευαστή

Εργονοµικά 
Πάνελ εντολών, 
φωτιζόµενα, µε 
οθόνη αφής
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Speedy K2, Acomoref 2K 

EAL-100

Retinomax KPus 5/Retinomax K+Screeen

ClearChart 4P Polarized
Digital Acuity System

Far Vision Device

OptoChek Plus

EAL-

Phoroptor VRX Digital
Refraction System

SightChek
Digital Phoroptor

∆ιαθλασίµετρα - Φακόµετρα Φορόπτερα - Οθόνες Οπτοτύπων

Σύγχρονα Συστήµατα ∆ιάθλασης, µε Ασύρµατη Επικοινωνία, όλα Made in Japan.10 11

Ηλεκτρονικό Φορόπτερο, µικρό σε 
µέγεθος, πολύ ελαφρύ, απίστευτα 
γρήγορο, αθόρυβη λειτουργία. 
Συνεργασία µε 
∆ιαθλασίµετρο-Φακόµετρο-Οθόνη. 
Νέο µοντέλο 2019.

Οθόνη οπτοτύπων all-in-one, κοµψή και απλή στη 
χρήση. Έχει σχεδιαστεί µοναδικά για να καλύπτει 
όλες τις ανάγκες στις εξετάσεις οξύτητας, µε µια 
µεγάλη ποικιλία οπτοτύπων και άλλων ειδικών τεστ.
Συνδέεται ασύρµατα µε το Phoroptor® VRX και 
SightCheck™ Digital Phoroptor®.

Επιτυχηµένη Οθόνη all in 
one, LCD 24’. Contrast 
sensitivity. Ishihara &
Stereo Test, µε επιµεληµένη 
κατασκευή και προσιτή τιµή.

Καινοτοµία: Τάµπλετ 
εξέτασης κοντινής όρασης!

Νέο µοντέλο ∆ιαθλασίµετρο-Κερατόµετρο,
συνδυάζει τεχνολογία και απλότητα.

∆ιαθέτει µεγάλη κλίµακα µέτρησης σφαιρώµατος -30D - +22D και αλλαγή 
φωτεινότητας του στόχου προσήλωσης, ανάλογα µε το µέγεθος της κόρης.

Φορητά ∆ιαθλασίµετρα Κερατόµετρα, για όλες τις ηλικίες από την 
επιτυχηµένη σειρά Retinomax.
Επιπλέον διαθέτουν:
• Focus Assist: Χρωµατική καθοδήγηση σωστής εστίασης
• New Child Mode: Με µελωδίες & εναλλασσόµενα  χρώµατα
• Ακόµη πιο µεγάλη διάρκεια ζωής της µπαταρίας
 στα 220’ συνεχούς λειτουργίας
• Πολύ ελαφρύ, 960 γρ.

Πέντε πλεονεκτήµατα για αξιόπιστη µέτρηση:

• Υψηλή ταχύτητα µέτρησης
• Ειδικός στόχος προσήλωσης µε αλλαγή φωτεινότητας
• Γρήγορο πρόγραµµα για παιδιά και ειδικές οµάδες
• Αυτόµατη µέτρηση και αναγνώριση   
 του σχήµατος της κόρης
•  ACV Value: ∆είκτης αξιοπιστίας κατά τη διάρκεια  
 της µέτρησης

∆ιαθλασίµετρο-Κερατόµετρο µε µελέτη 
προσαρµογής. ∆ιαθέτει αυτόµατο πρόγραµµα 
µέτρησης παιδιών “Quick”.
Συνδέεται ασύρµατα µε το φορόπτερο.

Ηλεκτρονικό 
Φακόµετρο, µε 
εκτυπωτή
(συνδέεται
µε το Ηλ/κο 
Φορόπτερο RVII).

Σύγχρονη ψηφιακή εξέταση διάθλασης.
Το ηλεκτρονικό φορόπτερο VRX πλεονεκτεί 
αφού είναι το λεπτότερο µε συµπαγή σχεδιασµό, 
µε απίστευτα γρήγορα αλλαγή των φακών και 
πρισµάτων και αθόρυβη λειτουργία. ∆ιαθέτει 
εργονοµικό πάνελ χειρισµού και οθόνη αφής.

LensChek 
Ηλεκτρονικό 
Φακόµετρο, µε UV 
και µέτρηση 
απόστασης 
διακορικής.

Ultramatic RX
Μηχανικό Φορόπτερο.
Το κορυφαίο στη διάθλαση. 
Με κατασκευαστική 
εµπειρία για πάνω
από 90 χρόνια.

1 0 0 %  Ι α π ω ν ι κ ή  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α
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Περίμετρο – Κάμερες Βυθού OCT Προσθίου - Τοπογραφίες

Antares

MS39 AS OCTNFC-700

SiriusM700
Τοπογραφία Kερατοειδούς
& όχι μόνο!
Με σύγχρονο λογισμικό για τη 
διάγνωση όλου του προσθίου 
ημιμορίου.

Διαθέτει: 
Μελέτη κερατόκωνου, 
Προσομοίωση visual acquity, 
Μέτρηση Tear Meniscus, 
Ανάλυση του brake up time, 
Ανάλυση και μελέτη των 
μεϊβομιανών αδένων.

Επιπλέον προσφέρει ένα 
αναλυτικό Drye Eye Report

Συνδυασμός OCT προσθίου (εύρους 16 mm)
και τοπογραφίας Placido. 

Προσφέρει:
• Ανάλυση για όλο τον πρόσθιο θάλαμο.
• Πρόσθια και οπίσθια τοπογραφία κερατοειδούς
 και τομογραφία.
• Παχυμετρία Κερατοειδούς –Επιθηλίου & Stroma
• Γονιοσκόπηση
• Έλεγχος Γλαυκώματος
• Έλεγχος Κερατόκωνου
• Προεγχειρητικός Έλεγχος Καταρράκτη
• Προηγμένη IOL Βιομετρία
• Μελέτη Dry Eye  με λειτουργίες , όπως NIBUT, Tear Film  
 Analysis, Meibomian Glands
• Pupilography

Τοπογραφία Κερατοειδούς 
με δίσκους placido και 
scheimpflug κάμερα για 
μετρήσεις της πρόσθιας και 
οπίσθιας επιφάνειας του 
κερατοειδούς.

Πλήρες σύστημα διάγνωσης 
παθήσεων του προσθίου 
θαλάμου. Πολύ σύντομα και 
με Drye Eye Report!

Πλήρως αυτόματη 
Non Mydriatic Fundus 
camera με 3D tracking 
σύστημα.

Είναι εύχρηστη, 
με μεγάλη οθόνη 
αφής και λειτουργία 
αυτόματου Montage 
εικόνων.

Επιτυχημένο Περίμετρο 
ανοιχτού θόλου, εξέτασης 
80ο .

Με ενσωματωμένη κάμερα, 
διαθέτει Νευρολογικά τεστ 
& Διπλωπίας έως 160ο. 
Αξιόπιστο, Εύκολο, Γρήγορο!

TonoVue
Πλήρες αυτοματοποιημένη, 
τρισδιάστατη μέτρηση της 
ΙΟΡ. Διαθέτει φιλική προς 
τον χρήστη
οθόνη αφής και απαλή 
εκπομπή αέρα. Δυνατότητα 
μέτρησης και πάχους 
κερατοειδούς.

Σύγχρονες  λύσε ις  δ ιάγνωσης  παθήσεων  του  προσθ ίου  θαλάμου .Ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  λ ύ σ ε ι ς  γ ι α  τ ο  Π ρ ό σ θ ι ο  &  Ο π ί σ θ ι ο  τ μ ή μ α  τ ο υ  μ α τ ι ο ύ .

Cobra HD
Επιτυχημένο μοντέλο 
Non Mydriatic, ψηφιακή 
κάμερα βυθού με υψηλής 
ανάλυσης CDD camera 
και εύρος πεδίου 60ο.

Διαθέτει πολλαπλή 
επιλογή φίλτρων, αλλά 
και αυτόματη λειτουργία 
Mosaic.
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Solix

Avanti OCT

Συστήµατα OCT – OCT Αγγειογραφία Συστήµατα OCT – OCT Αγγειογραφία

O p t o v u e ,  1 0  Χ ρ ό ν ι α  π ρ ω τ ο π ό ρ ο ς  σ τ η ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ,  α φ ο σ ι ω µ έ ν η  σ τ α  O C T .14 15

ΑngioVue QuickVue 
Report: Μία γρήγορη και 
γεµάτη πληροφορίες 
σελίδα η οποία δείχνει 
στην αγγειογραφία 
νεύρου και ωχράς, όλα 
όσα χρειάζεται να 
γνωρίζει ο οφθαλµίατρος 
µε µία µατιά.

Αξιόπιστο Widefield OCT προσθίου και οπισθίου 
ηµιµορίου. Πλήρως αναβαθµίσιµο σε OCT Angio. 
Με υψηλής ανάλυσης OCT, µεγάλου εύρους 
9x12mm, Χάρτη Αµφιβληστροειδούς, Μέτρηση 
Γαγγλιακών κυττάρων, En Face απεικόνιση, 
παχυµετρία κερατοειδούς και επιθηλίου αλλά
και πληθώρα άλλων λειτουργιών.

Γρήγορη και αξιόπιστη OCT 
Αγγειογραφία, χάρη στις 
τεχνολογίες αιχµής, 
διόρθωσης σακκαδικών 
κινήσεων και 3D PAR 2. 
Μοναδικό χαρακτηριστκό 
Wide Field OCT Angio 
12mm µε µία λήψη.

Agioanalytics. 
Καινοτοµική λειτουργία µε 

έγκριση FDA. Μετρήσεις 
πυκνότητας ροής σε όλες τις 

στιβάδες, περιφέρειας 
ενάγγειου ζώνης, εµβαδόν 

περιοχής ισχαιµίας και πολλές 
ακόµα σε περιοχή δίσκου και 

ωχράς.

Το νέο Solix επιτυγχάνει 
αγγειογραφία ωχράς και 
δίσκου σε ακόµα πιο υψηλή 
ανάλυση µε Ultra High Density 
σαρώσεις σε καταπληκτικές 
ταχύτητες στα 120.000 
Α-Scans/ second

Τώρα η Optovue, µε το Solix, 
ενσωµατώνει στο OCT, έγχρωµη κάµερα 

βυθού, προσφέροντας στο ήδη ευρύ πεδίο 
δυνατοτήτων της, ακόµη περισσότερες 

λειτουργίες. ∆ιαθέτει, ανέρυθρη και 
έγχρωµη απεικόνιση βυθού, φωτογραφία 

οφθαλµικής επιφάνειας και απεικόνιση 
µεϊβοµιανών αδένων.

Nέο Fullrange OCT!
Ανακαλύψτε την επόµενη γενιά OCT Aπεικόνισης από τον Κερατοειδή 
έως και τον Χοριοειδή!

Ένας µακροχρόνιος ηγέτης µε συνεχείς καινοτοµίες στην τεχνολογία 
των OCTs, η Optovue παρουσιάζει το Solix µε νέες δυνατότητες και 
νέες εφαρµογές που δηµιουργούν απεριόριστες πρακτικές.

Συνεχίζει τις καινοτοµίες στην τεχνολογία της OCT Α, αφού προσφέρει 
την πιο υψηλή ανάλυση (600 Χ 600 Β Scans) σε ελάχιστο χρόνο &
στο µεγαλύτερο εύρος λήψης.

H νέα πλατφόρµα είναι σχεδιασµένη να δεχτεί και άλλες τεχνολογίες!

Αvanti AngioVue ΟCT &
OCT Αγγειογραφία.
Αναµφισβήτητα το πιο διαδεδοµένο Κλινικά 
σύστηµα της διεθνούς αγοράς. Προσφέρεται 
στις εξής εκδόσεις:
• Comprehensive (Πλήρες σύστηµα)
 - Essential (Πλήρες OCT και
 Αγγειογραφία ωχράς)
• Retina (Πλήρης Αγγειογραφία
 και OCT ωχράς)

Optovue Academy
Μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της 
Optovue µε πολλα στοιχεία , όπως 
δηµοσιευµένα άρθρα, webinars 
και µελέτες που στοχεύουν στην 
συνεχή ενηµέρωση των γιατρών.

iVue 80
Tο εδραιωµένο OCT iVue, αναβαθµίστηκε 
και διαθέτει νέες βελτιωµένες λειτουργίες.
Είναι 3 φορές πιο γρήγορο (80.000/sec), 
διαθέτει En Face OCT 12x9mm και 
ακτινωτές σαρώσεις προσθίου και 
οπισθίου ηµιµορίου.

iFusion 80
Πλήρες σύστηµα OCT 
προσθίου & οπισθίου &
µε µε Non Mydriatic 
έγχρωµη κάµερα βυθού, 
12MP.

Scan Speed
120K

A-Scan/Second

FullRange Retina
16x6.25
Millimeters

FullRange Anterior Chambe
18x6.25
Millimeters
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Lasers YAG - SLT - Vitreolysis Laser Micropulse Green, Yellow Diode

Ultra Q
TXCell

VITREOLYSIS
IQ577

Tango/ Tango Reflex

IQ532
Integre
Pro Scan

Cyclo G6

Yag laser για 
καψουλοτομή, η άριστη 
λύση για θεραπεία 
με χαμηλή ενέργεια 
και υψηλή απόδοση. 
Το Μοναδικό με την 
τεχνολογία Reflex για 
την αντιμετώπιση των 
floaters.

Multispot Laser 
τεχνολογία σε μεγάλη 
ποικιλία Patterns.

Διαθέτει και μεγάλου 
εύρους pattern (Grid 
7X7) και σε συνδυασμό 
με το πράσινο laser IQ 
532 ή το κίτρινο IQ 577 
αναβαθμίζεται σε ένα
πολύ γρήγορο θερμικό 
και micropulse laser για 
τη θεραπεία διαταραχών 
αμφιβληστροειδούς & 
γλαυκώματος (MLT).

Τεχνολογία Reflex, 
πατέντα της εταιρείας 
Ellex για την 
αντιμετώπιση της 
μυωψίας (floaters).

Με την μέθοδο της 
Vitreolysis και το 
μοναδικό σύστημα 
ομοαξονικού 
φωτισμού, 
επιτυγχάνεται απόδοση 
ενέργειας με πλήρη 
ακρίβεια στο στόχο.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα Yellow Lasers της αγοράς με μεγάλη 
βιβλιογραφία.
Συνδυασμός Θερμικού και Micropulse Κίτρινου Laser στα 577 nm - 
Ιδανικό και για θεραπεία γύρω από την
Ωχρά - Υψηλή απόδοση ακόμη και  μέσω πυκνών στρωμάτων - 
Διπλή θύρα για ταυτόχρονη σύνδεση εξαρτημάτων Laser-
Επαναλαμβανόμενες συνεδρίες Μicropulse Laser με μεγάλη 
αποτελεσματικότητα στις παθήσεις της ωχράς

YAG/SLT το ιδανικότερο 
για τη θεραπεία 
του γλαυκώματος, 
για ιριδοτομές και 
καψουλοτομές.

Το Μοναδικό με την 
τεχνολογία Reflex για 
την αντιμετώπιση των 
floaters.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα Green Lasers της αγοράς με μεγάλη 
βιβλιογραφία.
Είναι πολυχρηστικό μηχάνημα αφού είναι Φορητό & εύκολα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στο χειρουργείο & στο ιατρείο.
Είναι θερμικό & Micropulse Laser και έχει πολύ καλά αποτελέσματα στις 
θεραπείες όλων των παθήσεων, τόσο του αμφιβληστροειδούς, όσο και 
του γλαυκώματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με single spot adaptor ή με 
τον TX Cell, ως pattern Laser.

Pattern Laser 
για φωτοπηξία 
αμφιβληστροειδούς. 
Διαθέτει πολλά 
διαφορετικά patterns 
με κόκκινη-πράσινη ή 
κόκκινη-κίτρινη δέσμη 
laser για την επιλογή 
του πιο αποτελεσματικού 
πρωτόκολλου θεραπείας.

Είναι το μοναδικό που μπορεί να κάνει Μicropulse Κυκλοφωτοπηξία 
και για αυτό είναι το πιο πετυχημένο μοντέλο της αγοράς!
Tα πλεονεκτήματα της Micropulse Κυκλοφωτοπηξίας είναι μοναδικά, 
αφού: • η θεραπεία γίνεται χωρίς τομή • δεν δημιουργεί Φλεγμονές 
(γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς) • είναι επαναλήψιμη μέθοδος
• τα αποτελέσματα είναι προβλέψιμα  
Η Iridex καινοτομεί και στη κλασική κυκλοφωτοπηξία, αφού το 
μηχάνημα δέχεται probes με ενσωματωμένο φωτισμό!

Α ξ ι ό π ι σ τ ο ι  κ α τ α σ κ ε υ α σ τ έ ς  γ ι α  Θ ε ρ α π ε ί α  μ ε  α κ ρ ί β ε ι α  κ α ι  α σ φ ά λ ε ι α .

S u p e r i o r  σ ε  π ο ι ό τ η τ α  κ α ι  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α
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Φορητός Εξοπλισμός Φορητός Εξοπλισμός

Dragonfly SL-17

Spectra iris

PSL One / Classic

Xειρουργικές 
Λούπες

Vantage Plus Led

Tonocare Version 2Tonopen
Avia & iPac

Accupen & 
Pachpen

Retinomax 
K-Plus 5

Εξεταστικοί Φακοί

Nέα φορητή nonmydriatic 
κάμερα βυθού, εύκολη 
στη χρήση με γρήγορη 
λήψη εικόνας.

Η SL-17 ζυγίζει λιγότερο από 
800g και παρέχει εύκολη και 
ευέλικτη λειτουργία με επιλογή 
μεγεθύνσεων 10x και 16x, 3 
πλάτη σχισμών, και φωτισμό spot, 
μπλε φίλτρο κοβαλτίου. Η πηγή 
φωτισμού που χρησιμοποιεί είναι 
LED υψηλής φωτεινότητας.

Μικρό έμμεσο με μεγάλα οφέλη!
Έχει σχεδιαστεί ειδικά ως ένα 
συμπαγές, ελαφρύ και φορητό 
έμμεσο. Είναι ασύρματο με LED 
φωτισμό & μεγάλης διάρκειας 
μπαταρία λιθίου. 

Δύο διαθέσιμες επιλογές. Η PSL 
One είναι μία εξαιρετικής ποιότητας 
σχισμοειδής με μεγέθυνση 10x. H 
PSL Classic προσφέρει ακριβώς 
την ίδια ποιότητα, αλλά με επιπλέον 
μεγέθυνση 16x. Ιδανικές για φορητή 
χρήση, με άριστο οπτικό σύστημα, 
φωτισμό LED & με την εγγύηση της 
Keeler.΄

Διαθέτουν άριστη ποιότητα 
οπτικών, μεγάλη ποικιλία 
μεγεθύνσεων & επιλογή 
προαιρετικού φωτισμού 
LED. Διαχρονική αξία με την 
εγγύηση της Keeler.

Tα άριστα οπτικά σε συνδυασμό 
με τον φωτισμό LED προσφέρουν  
περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε 
να βρείτε παθολογία του βυθού που δεν 
ήταν ορατή με τον φωτισμό Xenon.
Η εταιρεία Keeler, παγκόσμιος 
ηγέτης στην διοπτρική τεχνολογία, 
πρωτοπόρησε & με το πρώτο ψηφιακό 
έμμεσο οφθαλμοσκόπιο!

Νέο πλήρως φορητό και 
αξιόπιστο τονόμετρο αέρος, 
ακόμη ελαφρύτερο, ασύρματο, 
με βελτιωμένο μέγεθος και 
μεγαλύτερη ευχρηστία.

Τα πιο αξιόπιστα 
φορητά ψηφιακά 
τονόμετρα και 
παχύμετρα χειρός, με 
ευκολία στην χρήση και 
ταχύτητα μέτρησης.

Τα φορητά ψηφιακά τονόμετρα  
& παχύμετρα της Accutome, 
παρέχουν ευκολία στην χρήση 
και ακρίβεια στις μετρήσεις με
την εγγύηση ποιότητας της 
Keeler.

Tο νέο φορητό διαθλασίμετρο-
κερατόμετρο, για όλες τις ηλικίες, 
είναι πολύ ελαφρύ (960 gr) &
μεταξύ άλλων διαθέτει νέο 
πρόγραμμα για παιδιά με μελωδία 
και αλλαγή χρωμάτων στην 
εικόνα προσήλωσης.

Αμερικάνικοι φακοί από
την Ocular, με πάνω από
50 χρόνια εμπειρίας.
Καινοτομία στους laser, 
χειρουργικούς και
διαγνωστικούς φακούς .

Υψηλής ποιότητας 
Δοκιμαστικοί Φακοί
σε κασετίνα ή βαλίτσα , 
διαφόρων μεγεθών.

Προστατεύστε εσάς
και τους ασθενείς σας

Πλήρης σειρά
για κατ’οίκον
επισκέψεις,

σε ειδική βαλίτσα
Foam Case. 

Π λ ή ρ η ς  φ ο ρ η τ ό ς  ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς ,  γ ι α  κ ι ν η τ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς ,            γ ι α  μ ι κ ρ ο ύ ς  χ ώ ρ ο υ ς ,  γ ι α  ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς  ε κ τ ό ς  ι α τ ρ ε ί ο υ  κ . α .
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Υπέρηχοι – Ηλεκτροφυσιολογία - Ενδοθηλιομέτρο Dry Eye – Συστήματα Διάγνωσης -Θεραπείας

Σύγχρονες & Εξελίξιμες Λύσεις για τη Διάγνωση & Θεραπεία της Ξηροφθαλμίας.

AntaresPerseus

AB Scan Plus

Ένα διαγνωστικό πολυεργαλείο. Τοπογραφία 
κερατοειδούς που παρέχει και εξετάσεις για 
την διάγνωση της ξηροφθαλμίας.
Διαθέτει : - Mέτρηση Τear Meniscus, - 
Ανάλυση του brake up time - Ανάλυση και 
μελέτη των μεϊβομιανών αδένων, Mέτρηση 
μεγέθους κόρης. Επιπλέον, προσφέρει ένα 
αναλυτικό Drye Eye Report

Η νέα γενιά στη μέτρηση του 
ενδοθηλιακών κυττάρων. Οι τιμές των 
κυττάρων, Pleomorphism, Polimegatism, 
καθώς και τα παχυμετρικά δεδομένα 
υπολογίζονται αυτόματα, ενώ επιπλέον 
μετρά και περιοχές στην περιφέρεια. 
Διαθέτει ενσωματωμένη μεγάλη οθόνη 
Touch Screen. 

Aξιόπιστο, φορητό 
και γρήγορο σύστημα 
υπερήχων με υψηλή 
ανάλυση.

4sight

Eye-Light Visiometrics
Eye OneEye Prime

My-Mask Cross Linking

Retimax

Φορητός υπέρηχος 
μεγάλης ακρίβειας  και 
αποδοτικότητας. Μοναδικός 
συνδυασμός ΑΒ scan, 
UBM & παχυμετρίας.

OPL/IPL Θεραπεία ξηροφθαλμίας με 
πολυχρωματικό φως που διεγείρει τους 
μεϊβομιανούς αδένες και αυξάνει τα λιπίδια 
και την ροή των δακρύων. Εφαρμογή και στη 
ξηρότητα του δέρματος.

Μηχάνημα μέτρησης της ποιότητας 
της Οπτικής Οξύτητας Βρίσκει 
ακριβώς την παθολογία & αναλύει 
τη δακρυϊκη στοιβάδα & το OSI  
"Objective Scatter Index".

Υπέρηχος με
A Scan Βιομετρία
A Scan τυποποιημένη 
διάγνωση & B Scan.

Νέας Γενιάς Yπέρηχος. Τεχνολογία 2020 Υπεροχή στο B Scan "Six-Ring 
Phased Annular Array” που απεικονίζει ακόμη και τις πιο λεπτές οφθαλμικές 
δομές, επιτρέποντάς σας να διαγνώσετε και να θεραπεύσετε με μεγαλύτερη 
ακρίβεια και αποτελεσματικότητα από ποτέ.

Φορητή μέθοδος 
θεραπείας της 
ξηροφθαλμίας με δράση 
και στα δύο βλέφαρα του 
ματιού.

Ιδανική για κατ’οίκον 
συνεδρείες .

Φορητή συσκευή Cross-linking. 
Χρησιμοποιείται στο ιατρείο αφού 
συνδέεται με μεγάλη
ποικιλία σχισμοειδών λυχνιών, 
καθώς επίσης και στο χειρουργείο 
πάνω σε ειδική βάση.
Μικρή συσκευή που μπορεί να 
μεταφέρεται με μεγάλη ευκολία 
μεταξύ των ιατρείων.

Ηλεκτροφυσιολογία απλή 
ή πολυεστιακή. Συνδυάζει 
ευκολία στην χρήση και 
προηγμένα χαρακτηριστικά 
για επιστημονική εφαρμογή. 
Όλα τα πρωτόκολλα 
εξετάσεων είναι σύμφωνα 
με την διεθνή εταιρεία 
Ηλεκτροφυσιολογίας (ISCEV).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗΕΝΔΟΘΗΛΙΟΜΕΤΡΟ

AB SCAN, UBM ΥΠΕΡΗΧΟΣ

AB SCAN, UBM ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AB 
SCAN, UBM ΥΠΕΡΗΧΟΥ

AB SCAN, UBM ΥΠΕΡΗΧΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Εξειδικευμένα Διαγνωστικά Μηχανήματα Προσθίου & Οπίσθιου Ημιμορίου.
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Χειρουργικά Μικροσκόπια  Διεγχειρητικό OCT Leica

Leica - Efficiency you can feel, precision you can trust!Λύσεις σε εξοπλισμό για όλες τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις.

Proveo 8
Η νέα πρόταση που επαναπροσδιορίζει την κορυφαία κατηγορία.
Ξεπερνάει τα όρια της οπτικής, προσφέροντας 40% αυξημένο βάθος 
πεδίου, χάρη στο επαναταστικό σύστημα Fusion Optics.
Νέος τετραπλός ομοαξονικός φωτισμός με 2 Led για βέλτιστο Red 
reflex.
Compact κατασκευή, όλα τα περιφερειακά
είναι πλήρως ενσωματωμένα
στην εργονομική βάση μικρών διαστάσεων.
Ενσωματωμένη σχισμοειδής λυχνία.
Πλήρης έλεγχος του Biom 5c από τον ίδιο ασύρματο ποδοδιακόπτη και 
λειτουργία combined focus για σταθερή απόσταση από τον ασθενή.
Αναβαθμίζεται και δέχεται ενσωματωμένα τεχνολογίες αιχμής όπως, 
markerless καθοδήγηση για τοποθέτηση τορικών ενδοφακών, 
διεγχειρητικό OCT και προβολή δεδομένων στους προσοφθάλμιους.

Διεγχειρητικό OCT Leica Enfocus 
Προσθίου & Οπισθίου Ημιμορίου

Παραδίδεται είτε ενσωματωμένο εξαρχής με το μικροσκόπιο
Proveo 8, είτε ενσωματώνεται πλήρως μελλοντικά, ως
αναβάθμιση.

• Ανάλυση έως 4μm
• Βάθος έως 11mm
• 36.000 σαρώσεις το δευτερόλεπτο
• Πρωτοποριακός σχεδιασμός με ανεξάρτητο beam path για  
 βέλτιστη ποιότητα εικόνας
• Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης της θέσης και του βάθους  
 σάρωσης.
• Λογισμικό μετρήσεων απόστασης μεταξύ σημείων
• Αυτόματη αναγνώριση σημείου εστίασης
• Δυνατότητα προβολής εικόνας και απευθείας στους   
 προσοφθάλμιους του χειρουργού.
• Αναβαθμίσιμο σε νέες λειτουργίες
 

 

M 620

M822/M844 F40

Οικονομικό Μικροσκόπιο υψηλών δυνατοτήτων
Συμβατό με Biom
Μηχανικά φρένα
Οθόνη με ρυθμίσεις προφίλ
Περιστρεφόμενη συγχειρούργηση και full HD κάμερα 
με καταγραφικό
Αποχρωματικά Οπτικά
Ασύρματος Ποδοδιακόπτης

Συνδυασμός φωτισμού Led
και αλογόνουγια την επίτευξη εξαιρετικού
red reflex.

Εργονομική σχεδίαση & πλήρης επεκτασιμότητα.

Περιστρεφόμενη συγχειρούργηση και 
ενσωματωμένη full Hd Camera με καταγραφικό.

Προσαρμοζόμενος εξοπλισμός
για επεμβάσεις οπίσθιου ημιμορίου
και συμβατότητα με το Διεγχειρητικό
OCT Enfocus.

Η Εταιρεία Leica είναι πρωτοπόρος και σε άλλες ειδικότητες, όπως ΝΧ, ΩΡΛ, Πλαστικής &  Γενικής Χειρουργικής
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Μηχανήματα Χειρουργείου Χειρουργικά Εργαλεία – Αναλώσιμα

Μ η χ α ν ή μ α τ α  Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ε ί ο υ  &  Λ ύ σ ε ι ς  Α π ο σ τ ε ί ρ ω σ η ς . Ε ρ γ α λ ε ί α  ε π ό μ ε ν η ς  γ ε ν ι ά ς ,  π ο ι ό τ η τ α  μ ε  τ η ν  ε γ γ ύ η σ η  τ η ς  J a n a c h .

Cryomatic II

Kλίβανοι Αποστείρωσης

Νέας γενιάς κρυοπηξία, ακρίβεια στην κατασκευή με την εγγύηση 
του εργοστασίου Keeler. Ποικιλία πολλαπλών ή μιας χρήσεως 
κρυοδίων.

Αυτόματοι Κλίβανοι 
αποστείρωσης πλάσματος 
χαμηλής θερμοκρασίας. Πλήρης 
κύκλος αποστείρωσης σε μόλις 
7 λεπτά!!! Δεν φθείρει τα οπτικά 
συστήματα και τα εργαλεία, σε 
αντίθεση με τους κλιβάνους 
ατμού! Compact διαστάσεις και 
οικονομική τιμή!
Αποστείρωση στις ειδικά 
σχεδιασμένες θήκες ή 
απευθείας στο θάλαμο. Δύο νέα 
μοντέλα με χωρητικότητα 7 και 
14 λίτρων!

Φορητά ή τροχήλατα 
μηχανήματα UV 
απολύμανσης χώρων. 
Zητήστε μας πληροφορίες!

Οφθαλμολογικά Χειρουργικά 
Κρεβάτια  & Σκαμπώ, από 
κορυφαίους στον χώρο
οίκους.

Ανεξάρτητη ηλεκτρική 
καθ’ύψος ρύθμιση 
κρεβατιού, προσκέφαλου & 
πλάτης.
Διαθέτουν χειρισμό μέσω 
ποδοδιακόπτη ή
Τηλεχειριστήριου. Εύκολη 
μετακίνηση στο χώρο του 
χειρουργείου & άμεση
ακινητοποίηση.

Συστήματα 
Απολύμανσης

Reverse speculum with 15mm 
closed blades, titanium

IOL removal 19G coaxial microscissors
Capsulorrhexis forceps cross action

Coaxial forceps 23G

Phaco chopper - titanium 
handle - length 120 mm

Conjunctival scissors

Serrafili corneal angled forceps 
EVOline

Capsulorrhexis forceps – 
EVOline

Adjustable speculum, V-SHAPED blades

Toric IOL disposable set - 5 sterile 
units

23G Cannulae I/A titanium handle - 
aspiration - thin-wall

Suturing disposable kit - 5 
sterile units

Εταιρεία Janach από το 1932 με έμπνευση και ποιοτικά υλικά, δημιούργησε 53 κατηγορίες εργαλείων 
και αναλωσίμων οπισθίου & προσθίου για 16 ειδικότητες οφθαλμολογίας.
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Χειρουργικά Εργαλεία – Αναλώσιμα Προσθίου & Οπισθίου

Forcep Bonn

Speculum Leibinger – Angled 
Temporal

Forcep Suture Moorfields 
quantity

Speculum Barraquer Straight

Η διεθνής πλέον εταιρεία Blink, ξεκίνησε από την Αγγλία και ειδικεύεται στην 
κατασκευή Χειρουργικών Εργαλείων μιας χρήσης, για 4 ειδικότητες της ιατρικής.

Διαθέτουν πλήρεις και οργανωμένους καταλόγους!

Επισκεφθείτε την νέα μας ιστοσελίδα

www.minopta.gr
για να δείτε το virtual περίπτερό μας

και να δημιουργήσετε ψηφιακά την προσφορά σας.

Forcep Capsulorhexis Utrata

Caliper and Rule

Scissor Vannas Curved

Clamp Chalazion Small

Αποκλειστικότητες - Αντιπροσωπείες

OPHTHALMOLOGY • ENT • COSMETIC SURGERY • GENERAL SURGERY • SINGLE USE CUSTOM SETS

Chalazion Set Intravitreoretinal Injection Set Standard Cataract Set Ophthalmic Suture Removal Set
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Στοιχεία Επικοινωνίας
Αγαμέμνονος 13, Χολαργός, 155 61
Τ: 210 65 40 165, F: 210 65 42 300
E: info@minopta.gr 

Γενική Διεύθυνση:
Αδαμαντία Μηνά
Διευθύνων Σύμβουλος
E: a.mina@minopta.gr, M: 697 4398 991

Τμήμα Πωλήσεων:
Υπεύθυνη: Μαρία Μόνου
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
E: m.monou@minopta.gr, M: 693 2235 600

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης:
Υπεύθυνος: Γιώργος Λαμπρόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
E: service@minopta.gr, M: 693 7555 027

Υπεύθυνος Leica
Παναγιώτης Βουλγαρούδης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
E: p.voulgaroudis@minopta.gr, M: 697 7468 197

Υπεύθυνη Marketing και Επικοινωνίας:
Ελένη Κωνσταντινοπούλου
E: e.konstantinopoulou@minopta.gr, M: 694 5279 423

Υπεύθυνη Εμπορικής Διαχείρισης:
Εύη Αλεξίου
E: e.alexiou@minopta.gr, M: 697 7005 792

 

www.minopta.gr

Minopta


