
Auto tonômetro 
Reichert 7

A sétima geração de tonômetros sem contato da
Reichert  é  a  melhor  para  ser  usada  até  hoje.
Com um número  de  novos  recursos,  incluindo
uma tela sensível ao toque fácil de navegar e o
modo de medição tripla, o Reichert 7 tornará-se
um  vício  na  sua  prática.  A  operação
completamente  automatizada  resulta  em
medições sem erro.

Modo de medição tripla: 
O Reichert 7 possui um novo modo de medição
tripla  que  exibe  três  medidas  com  um  único
toque.  Este  novo  recurso  economiza  tempo,
aumenta a precisão e garante o mais alto nível
de conforto aos seus pacientes.

Interface do Usuário: 
A nova interface sensível ao toque possui um sistema operacional baseado em ícones
fácil de usar, permitindo até usuários inexperientes a fazer medições em segundos. A tela
colorida orienta o operador durante o processo de medição mostrando tudo,  desde o
alinhamento do olho até a tela de leituras. O menu de configurações e as opções do
equipamento também são de fácil acesso e simples de mexer.

Precisão, simplicidade, velocidade: 
A operação do Reichert 7 é extremamente rápida. Pacientes simplesmente encostam no
descanso  de  testa  enquanto  o  operador  toca  em  um  ícone  da  tela  para  ativar  o
alinhamento completamente automatizado e o processo de medição IOP. As medidas são
tiradas com velocidade e simplicidade, diferente de qualquer outro NCT, sem sacrificar a
precisão.

 Fácil de usar, tela sensível ao toque.

 Pacientes simplesmente encostam no descanso de testa.

 Alinhamento é completamente automatizado.

 Modo de medição tripla.

 Exibe claramente todos os dados de medição.

 Impressora interna simplifica o armazenamento da gravação.

 Dados eletrônicos são transferidos via porta USB.

 Queixeira opcional.
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Especificações:

Número do Catálogo: 
16050 - Auto Tonômetro Reichert 7 

 Peso: 10,4 kg 

 Altura: 50,2 cm 

 Largura: 26,7 cm

 Profundidade: 35,6 cm

 Voltagem: 100 - 240 VAC 

 Frequência: 50 / 60 Hz 

 Taxa de Medição: 7 - 60 mmHg (ISO 8612 tonômetro padrão)
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