
Phoroptor
Illuminated

O Phoroptor  é conhecido mundialmente
como  o  melhor  disponível.  Ele  é
projetado e construído para fornecer um
tempo  de  vida  de  serviço  confiante  e
incorpora refinamentos que resultam dos
quase  80  anos  de  experiência  da
Reichert no ramo de refratores. Compre
o  equipamento  que  é  referência  para
todos os refratores, manual e automático.
O Phoroptor da Reichert é o primeiro e o
melhor  –  agora  com  mostradores
iluminados com LED.

 O  Phoroptor  Iluminado  e  o  original  Phoroptor  Ultramatic  são  os  únicos
refratores que tem uma garantia vitalicia limitada – sua garantia de qualidade
duradoura, sensação do legendário valor duradouro e a qualidade mecânica
mundialmente renomada produzidos nos EUA.

 Precisão orientada do prisma rotativo para uma mais precisa interpolação de
pequenas dioptrias prismáticas.

 Materiais resistentes à corrosão.
 Potência  esférica  iluminada,  potência  cilíndrica  e  as  escalas  do  eixo  do

cilindro estão mais fáceis do que nunca de ver.
 Utiliza iluminação fria, LED's que economizam energia. 
 Ilumina apenas o que você precisa ver sem afetar o ambiente de penumbra 

de refração.
 Design do LED patenteado resulta na iluminação livre de manutenção sem 

ter a necessidade de trocar o bulbo.
 Controle de iluminação único, fácil de usar.
 Disponível em cilindrico positivo e negativo.
 Disponível em preto ou branco.
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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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