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QuickSee

Dragonfly

Retinomax K-Plus 5

78-MT – Trial Frame

PD-Meter – Μετρητής
διακορικής απόστασης

Φορητό Διαθλασίμετρο, 
τεχνολογίας wavefront, 
αμερικάνικης κατασκευής. 
Ο συνδυασμός του ειδικού 
σχεδιασμού του, της wavefront 
aberrometry και του δυναμικού 
τρόπου μετρήσεων, δίνουν 
ακριβή αποτελέσματα.

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

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.

Δοκιμαστικός σκελετός 5 θέσεων, 
υψηλής αντοχής

Μετρά τη μονοφθαλμική και συνολική 
απόσταση της κόρης των οφθαλμών. 
Παρέχει πολύ υψηλό βαθμό ακρίβειας και 
οι ψηφιακές μετρήσεις παραμένουν στην 
οθόνη μετά τη λήψη τους

Φορητός Εξοπλισμός

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



Minopta

11

Φορητός Εξοπλισμός 

SL-17

Spectra iris

PSL One / Classic

Xειρουργικές 
Λούπες

Vantage Plus Led

Tonocare Version 2

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.
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Dry Eye – Συστήματα Διάγνωσης -Θεραπείας

Antares
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

Eye-Light

My-Mask

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.

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

Ιδανική για κατ’οίκον 
συνεδρείες .

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Me-Check
Φορητό και εύχρηστο 
screening σύστημα 
για την διάγνωση της 
ξηροφθαλμίας. 

Visiometrics
Μηχάνημα μέτρησης της 
ποιότητας της Οπτικής Οξύτητας. 
Βρίσκει ακριβώς την παθολογία 
& αναλύει τη δακρυική στοιβάδα 
& το OSI “Objective Scatter 
Index”
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OCT Προσθίου - Τοπογραφίες

MS39 AS OCT
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

Antares
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

Sirius
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!
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Βιτρίνα

Η Concept-s σας 
προσφέρει λύσεις για 
βιτρίνα προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες σας.
Μία σύγχρονη εκδοχή 
της σε διαφορετικά 
χρώματα, υλικά και 
σχέδια

• Κρεμαστά έπιπλα
• Σταθερά ή    
 Περιστρεφόμενα
• Μεμονωμένα ραφάκια   
 στήριξης, πρόσθετοι   
 φωτισμοί
• Προϊόντα
 με παρουσίαση LED
• Μεμονωμένα    
 διακοσμητικά    
 προϊόντα
• Ηλεκτροκινούμενα   
 έπιπλα
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Επιτοίχια Παρουσίαση

Η επιτοίχια παρουσίαση 
προσφέρει μοναδικές 
λύσεις με ιδιαίτερο design. 
Οι πελάτες σας μπορούν 
να επιλέξουν από τις 
ολοκληρωμένες συλλογές 
των προϊόντων σας και 
να δοκιμάσουν απευθείας 
τους σκελετούς που τους 
αρέσουν.

Προθήκες τοίχου με ή χωρίς ενσωματωμένο αποθηκευτικό 
χώρο ή  συρταριέρες και προαιρετικό φωτισμό LED,
σε οποιαδήποτε ένταση και χρωματισμό θέλετε
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 Ελεύθερη Παρουσίαση & Επίπλωση

Σε όλα τα έπιπλα 
δίνετε έμφαση στην 
λειτουργικότητα αλλά και 
τον ελκυστικό σχεδιασμό 
τους. Υπάρχουν σχέδια και 
χρώματα για κάθε ανάγκη 
και γούστο.

• Γραφεία εξυπηρέτησης
• Συρταριέρες
• Προθήκες
• Αποθηκευτικοί χώροι
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Πάγκοι Εξυπηρέτησης – Επιτραπέζια Stand – Καθίσματα

Μέσα από την μεγάλη ποικιλία 
σχεδίων και χρωμάτων σίγουρα 
θα βρείτε κάποιο να ταιριάζει 
στον χώρο σας. Τα υψηλής 
ποιότητας προϊόντα της
Concept – S έχουν πολλές
επιλογές σε υλικά και φωτισμό.
• Πάγκοι εξυπηρέτησης σε  
 διάφορες διαστάσεις
• Επιτραπέζια stand σε πολλά  
 σχέδια
• Χαμηλά/Ψηλά Σκαμπό
• Καρέκλες
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Μπάρες – Συστήματα παρουσίασης 

Με τις μπάρες της Concept-s, κάθετες ή 
οριζόντιες, μπορείτε να αξιοποιήσετε τον 
χώρο σας καλύτερα και να παρουσιάσετε 
περισσότερα προϊόντα στους πελάτες σας.

• Μονές μπάρες
• Μπάρες ανοιχτές, με κλείδωμα ή φωτισμό
• Πλαίσια με φωτισμό απλά ή LED
• Ράφια με φωτισμό απλό ή LED
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Συστήματα L-POP & SHOP-IN-SHOP

Η νέα σειρά L-POP Duo &
L-Pop UP είναι ένας ξεχωριστός 
τρόπος παρουσίασης, με
πτυσσόμενες συνθέσεις 
αποτελούμενες από μπάρες, 
ράφια, φωτισμό κλπ
Ο μεταλλικός
σκελετός τους στήνεται, 
μαζεύεται και αποθηκεύεται 
εύκολα και γρήγορα χωρίς 
εργαλεία.

Η επιτυχημένη σειρά SHOP–IN–
SHOP περιλαμβάνει επιδαπέδια 
stands σε διαφορετικές
διαστάσεις. Μπορούν να 
τοποθετηθούν στην βιτρίνα του 
καταστήματος καθώς έχουν
δυνατότητα περιστροφής 360˚.
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Φως – Καθρέφτες – Οθόνη

Ο καθρέφτης βοηθάει τον 
πελάτη να κοιτάξει κάθε 
λεπτομέρεια κατά την δοκιμή. 
Η Concept-s έχει καθρέφτες 
σε διάφορα σχέδια και μεγέθη, 
με ή χωρίς μεγέθυνση για να 
εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη.

Μεγάλη ποικιλία φωτιστικών με λαμπτήρες LED 
νέας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας
και μεγάλης διάρκειας.

Η οθόνη Phantom εξυπηρετεί στην προβολή βίντεο και 
διαφημιστικών μηνυμάτων πάνω στους φακούς του τρισδιάστατου 
σκελετού που διαθέτει δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό 3D εφέ. 
Το εξωτερικό φίλτρο μπορεί να γίνει σε ότι σχήμα και σχέδιο θέλετε, 
εξατομικεύοντας έτσι την οθόνη σας.



Minopta

21

Συρταριέρες & Προθήκες 

Συρταριέρες σε μεγάλη ποικιλία υλικών σχεδιασμένα σε 
διαστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες

Τα αξεσουάρ για τα συρτάρια της Concept-s είναι 
κατάλληλα για όλους τους τύπους γυαλιών. Προσφέρουν 
οργάνωση και δυνατότητα τοποθέτησης σε οριζόντια, 
διαγώνια ή κάθετη θέση.
Οι προθήκες από «σπόγγο» μπορούν να κοπούν εύκολα 
ανάλογα με το επιθυμητό μέγεθος και να τοποθετηθούνε 
στα συρτάρια οποιασδήποτε εταιρείας.
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Εργαστήριο

Παρέχουμε την 
δυνατότητα 
δημιουργίας του 
δικού σας πάγκου 
εργασίας ανάλογα 
με τις ανάγκες σας.

Οι πάγκοι εργασίας πρέπει 
να είναι λειτουργικοί και 
να δίνουν την δυνατότητα 
στον τεχνίτη
να τοποθετεί επάνω 
διαφορετικά είδη 
μηχανημάτων και 
συσκευών. Επίσης είναι 
σημαντικό
να είναι καλαίσθητοι 
ιδίως όταν βρίσκονται
σε κοινή θέα.
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Αποκλειστικότητες - Αντιπροσωπείες

Επισκεφθείτε την νέα μας ιστοσελίδα

www.minopta.gr
 για να δημιουργήσετε ψηφιακά την προσφορά σας.
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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 Διακόσμησης Καταστημάτων:
Εύη Αλεξίου
E: e.alexiou@minopta.gr, M: 697 7005 792

 

www.minopta.gr

Minopta


