
Phoroptor 
Ultramatic RX Master

O primeiro e o melhor instrumento de 
refração continua sendo referencia 
após 80 anos, oferecendo qualidade 
mecânica mundialmente reconhecida.

O Phoroptor Reichert tem 
inconfundível qualidade. 

O suave deslizar  dos botões faz 
imperceptível a rotação de seu 
mecanismo. 
Botões de controle precisos e firmes. 
Itens que lembram constantemente 
que você está utilizando  um dos mais 
precisos equipamentos de refração do 
mundo. 
Qualidade óptica, precisão e confiança

que ninguém pode reproduzir. 

 Posicionamento e potência das lentes verificados por um lensômetro 
computadorizado.

 Prisma rotativo para uma mais precisas medida das baixas dioptrias 
prismáticas.

 Materiais resistentes à corrosão.
 Nenhum dos componentes internos de plástico.
 Qualidade lendária, precisão e confiança que faz o Phoroptor ser famoso.
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Números do Catálogo:
11625B  - Cilindro negativo - Preto
11625W - Cilindro negativo - Branco

Especificações:

− Esférico: -19,00D a + 16,75D (passo 0,25D)
(inclusa lente +0,12D no disco auxiliar) a caixa de acessórios)

− Cilíndrico: 0,00D a - 6,00D (passo 0,25D)
(inclusa lente -0,12D e -2,00D na caixa de acessórios)

− Eixo cilíndrico: 360° com escala dupla de 0° a 180° (passo 5°)

− Cilindro Cruzado: ± 0.25 (opcional ± 0.37 ou ± 0.50)

− Prisma: 0 a 20 dioptrias prismáticas (passo de 1 dioptria prismática)

− DP: 48 mm a 75 mm (passo de 1 mm)

− Distância do Vértice: 13,75 mm (normal), graduação variavel em ±6 mm 

− Distância de Leitura: 15 a 70 cm, escalas também em dioptrias e polegadas.

− Disco auxiliar: 10 lentes e duas aberturas passantes.

Acessórios Incluídos (sem custo extra): 

• ± 0,25 cilindro cruzado 

• + 1,50 Lente de retinoscopia

• Estojo de Acessórios 

• 3 pares de protetores de rosto de nylon 

• Rotochart 

• Haste de leitura com suporte para cartão 

Acessórios Opcionais (sem custo extra)*:
- Cilindro cruzado

• ±0,37D Flip cross cylinder 
• ± 0,50 Flip cross cylinder 

 (Substitui cilindro cruzado ±0,25)
 
- Lentes do Retinoscópio 

• +2.00 Lentes de retinoscopia
(Substitui Lente de retinoscopia + 1,50) 
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