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EKSCYTACJA

Najwyższe wymagania w zakresie jakości, doradztwa i obsługi klienta
W starMed pod pojęciem jakości rozumiemy najwyższe wymagania dotyczące standardów
jakości, doradztwa i obsługi. Przywiązujemy wagę do najwyższego poziomu usług oraz
indywidualnego, osobistego wsparcia dla naszych klientów.
Pragnąc zagwarantować Państwu indywidualne, dopasowane do potrzeb rozwiązania z
zakresu poprawy pola widzenia, połączyliśmy nasze bogate doświadczenia w dziedzinie
optyki ze współpracą ze specjalistami z zakresu mechaniki i inżynierii precyzyjnej oraz
elektrotechniki, wykonując produkty wyłącznie z materiałów najwyższej jakości.
Firma starMed to producent niemiecki, wiarygodny partner w zakresie kompetentnego
doradztwa, perfekcyjnych rozwiązań oraz niezawodnej obsługi.

SWAROVSKI OPTIK – rodzinna firma mająca swoje korzenie w Tyrolu
SWAROVSKI OPTIK z siedzibą w Absam, w Tyrolu, jest częścią koncernu Swarovski.
Od momentu założenia firmy przez Wilhelma Swarovskiego w 1949 roku SWAROVSKI
OPTIK to synonim projektowania i wytwarzania instrumentów optycznych o najwyższym
poziomie precyzji.
Wytwarzane przez firmę lornetki, teleskopy, celowniki i instrumenty optroniczne to
produkty preferowane przez wymagających użytkowników na całym świecie. Miłość
do pięknych produktów, precyzja wykonania, dbałość o szczegóły i poszanowanie
najwyższych standardów we wszystkich działaniach firmy są wyznacznikiem jej kultury
korporacyjnej.
SWAROVSKI OPTIK jest w swojej dziedzinie wiodącym producentem na świecie i łączy
pionierskie technologie przemysłowe z najwyższymi standardami wykonania.

iMag XR – waga lekka w perfekcyjnym wykonaniu
iMag XR przewyższa wszystkie dostępne na rynku lupy 3,0 – 3,2 pod względem
jakości obrazu, jasności i powiększenia.
Te lupy okularowe ważą tylko 38 g, dzięki czemu są doskonałym towarzyszem
w codziennej pracy lekarza z pacjentami.
Lupy iMag XR są dostępne do pracy w odległościach 350, 400 oraz 450 mm.

Zdjęcie: Titan Munich concrete grey
Dostępne w innych kolorach i kształtach (patrz tabela z zestawieniem).
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PRODUKT

iMag 4.5 TTL – uniwersalne lupy w perfekcyjnym wykonaniu
Te uniwersalne lupy odznaczają się bardzo wysokim, 4,5-krotnym
powiększeniem przy dużej głębi ostrości oraz szerokim polu widzenia.
Dzięki przekonywującej jakości obrazu lupy te wyznaczają nowe standardy optyki.
Ich obudowa wykonana jest z odpornego na pęknięcia aluminium o najniższym
możliwym ciężarze.
Lupy iMag 4.5 TTL są dostępne do pracy w odległościach 350, 400 oraz 450 mm.

EMPFOHLEN VOM

TEGERNSEE

Zdjęcie: Titan Munich mangan
Dostępne w innych kolorach i kształtach (patrz tabela z zestawieniem).

wysłuchać | przemyśleć | zrozumieć
skonstruować | opracować |

PRODUKT

iMag 6.0 TTL – Najwyższa jakość bez kompromisów
Nasze najbardziej innowacyjne lupy okularowe do specjalnych zastosowań
w chirurgii oraz stomatologii odznaczające się optymalną jakością obrazu oraz
stuprocentową wiernością kolorów.
Wysoka jasność i czystość obrazu tych lup wynika z precyzji wykonania elementów optycznych na poziomie mikronowym oraz nowatorskiego składu szkła.
Podobnie, jak w przypadku iMag 4.5, cała obudowa wykonana jest z odpornego
na pęknięcia aluminium o niskim ciężarze.
Lupy iMag 6.0 TTL są dostępne do pracy w odległościach 350, 400 oraz 450 mm.

EMPFOHLEN VOM

TEGERNSEE

Zdjęcie: Titan Munich mangan
Dostępne w innych kolorach i kształtach (patrz tabela z zestawieniem).
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PRODUKT

iMag 4.5 UP – lupy uchylne (flip-up)
Te tytanowe lupy okularowe łączą w sobie sportową elegancję z takimi zaletami
materiału jak wytrzymałość, elastyczność i niewielki ciężar. Wysokiej jakości tytan
oraz optymalny sposób wykonania zapewniają długotrwałą przyjemność
z użytkowania tych lup.
Te uniwersalne lupy odznaczają się bardzo wysokim, 4,5-krotnym powiększeniem,
przy dużej głębi ostrości oraz szerokim polu widzenia.
Dzięki doskonałej jakości obrazu lupy te wyznaczają nowe standardy optyki.
Ich obudowa wykonana jest z odpornego na pęknięcia aluminium o najniższym
możliwym ciężarze.
Lupy iMag 4.5 TTL są dostępne do pracy w odległościach 350, 400 oraz 450 mm.

EMPFOHLEN VOM

TEGERNSEE

Zdjęcie: Titan Paris concrete grey
Dostępne w innych kolorach i kształtach (patrz tabela z zestawieniem).
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PRODUKT

iMag 6.0 UP – lupy uchylne (flip-up)
Te tytanowe lupy okularowe łączą w sobie sportową elegancję z takimi zaletami
materiału jak wytrzymałość, elastyczność i niewielki ciężar. Wysokiej jakości
tytan oraz optymalny sposób wykonania zapewniają długotrwałą przyjemność
z użytkowania tych lup.
Nasze najbardziej innowacyjne lupy okularowe do specjalnych zastosowań w
chirurgii oraz stomatologii odznaczające się optymalną jakością obrazu oraz
stuprocentową wiernością kolorów.
Wysoka jasność i czystość obrazu tych lup wynika z precyzji wykonania elementów optycznych na poziomie mikronowym oraz nowatorskiego składu szkła.
Podobnie jak w przypadku iMag 4.5, elementy optyczne są osadzone w obudowie wykonanej z odpornego na pęknięcia aluminium o niskim ciężarze.
Lupy iMag 6.0 UP są dostępne do pracy w odległościach 350, 400 oraz 450 mm.
EMPFOHLEN VOM

TEGERNSEE

Zdjęcie: Titan Paris concrete grey
Dostępne w innych kolorach i kształtach (patrz tabela z zestawieniem).

W 1846 roku mistrz mechaniki Carl Zeiss otworzył w Jenie warsztat optyczny
zajmujący się wykonywaniem instrumentów optycznych oraz prostych mikroskopów.
W związku z potrzebą wykonywania specjalnego szkła na elementy optyczne założył
on wspólnie z Otto Schottem fabrykę szkła Schott und Genossen, noszącą teraz
nazwę Schott AG.
Obecnie firma Carl Zeiss AG prowadzi działalność w dziedzinie optyki, elektroniki
optycznej, techniki medycznej, technologii półprzewodnikowej oraz metrologii.

4.2 - 10.0 - ZEISS K bino TTL professional
Te lupy okularowe Keplera (operacyjne) posiadają system pryzmatyczny firmy ZEISS
o niewiarygodnie wysokiej jakości obrazu. Doskonała jakość wykonania, kompaktowy
kształt bez kompromisów oraz zminimalizowany ciężar przekonają każdego do tych lup.
Do wyboru masz: lekkie, sportowe oprawy lub tytanową ramkę.
System K bino firmy ZEISS jest dostępny w wersjach do pracy w różnych odległościach
roboczych.

Zdjęcie: Adivista transparent
Dostępne w innych kolorach i kształtach (patrz tabela z zestawieniem).

3.2-8.0 – lupy nagłowne KF oraz czepiec KS ﬁrmy ZEISS
Lupy nagłowne KF oraz czepiec KS firmy ZEISS nadają się idealnie do licznych
zastosowań w medycynie i technice. Wyjątkowa jakość obrazu, szerokie pole
widzenia oraz 14 różnych układów optycznych o powiększeniach od 3,2 do 8.
Lupy teleskopowe nagłowne KF firmy ZEISS są montowane na oprawie tytanowej.
Lupy nagłowne KF oraz czepiec KS firmy ZEISS są dostępne w wersjach do pracy
w odległościach od 190 do 500 mm.

Czepiec KS firmy ZEISS

Lupy nagłowne KF firmy ZEISS

3.2-5.0 - EyeMag Pro F oraz EyeMag Pro S ﬁrmy ZEISS
Lupy nagłowne EyeMag Pro F oraz Pro S firmy ZEISS oferują wyjątkową
jakość obrazu.
EyeMag Pro F 3.2 - 5.0 firmy ZEISS są osadzone na wysokiej jakości ramie
tytanowej.
ZEISS EyeMag Pro F oraz Pro S są dostępne w wersjach do pracy w
odległościach od 190 do 500 mm.

EyeMag Pro S firmy ZEISS

EyeMag Pro F firmy ZEISS

EyeMag Smart von ZEISS
Lupy EyeMag Smart firmy ZEISS mają 2,5-krotne powiększenie i nadają się
idealnie do zastosowań wymagających szerokiego pola widzenia.
Szybkość i łatwość regulacji różnych ustawień tych lup zapewnia ergonomiczny
sposób pracy.
ZEISS EyeMag Smart są dostępne w wersjach do pracy w odległościach
od 300 do 550 mm.

Firma StarMed, założona w 2003 roku, jest
producentem wysokiej jakości lup okularowych oraz
systemów oświetlenia do zastosowań w medycynie i technice.
Wykonywane indywidualnie produkty firmy StarMed
przekonują innowacyjną i nowoczesną technologią,
eleganckim wyglądem, niskim ciężarem i precyzyjną obróbką.
Paleta produktów wciąż się powiększa, a inspiracją dla nowych
rozwiązań firmy są specyficzne, indywidualne potrzeby klientów.
Produkty firmy starMed cieszą się uznaniem na całym świecie
i są wykorzystywane przez wiodących opinion-leaderów i innych
użytkowników zapewniając im dużą satysfakcję z wykonywanej pracy.

SV-ST 2.5 - idealne lupy do rozpoczęcia pracy z lupami okularowymi
Lekkie i sportowe lupy okularowe o 2,5-krotnym powiększeniu – to inwestycja na
całe życie.
TourPro to obecnie najmodniejsze oprawy sportowe. Te lupy przekonują nie tylko
dobrym odwzorowaniem koloru, ale także ergonomicznym kształtem i wygodą
użytkowania.
Lupy SV-ST 2.5 są dostępne do pracy w odległościach 350, 400 oraz 450 mm.

Zdjęcie: TourPro transparent
Dostępne w innych kolorach i kształtach (patrz tabela z zestawieniem).

SV 2.7 – perfekcyjna synteza formy i funkcji
Wytrzymała konstrukcja i minimalny ciężar - to wyjątkowe cechy jakości tych
lup okularowych.
Posiadają one układ optyczny zapewniający szerokie pole widzenia i doskonałą
głębię ostrości przy 2,7-krotnym powiększeniu.
Ergonomiczny kształt i praktyczna konstrukcja sprawiają, że okulary te są
narzędziem ułatwiającym codzienną pracę.
Lupy starVision SV 2.7 są dostępne do pracy w odległościach 350 oraz 400 mm.

Zdjęcie: Adivista black
Dostępne w innych kolorach i kształtach (patrz tabela z zestawieniem).

SV-EX 3.0 – wyznacznik trendów dla opraw sportowych
Ich precyzyjne układy optyczne zapewniają jasny i wyraźny obraz bez przebarwień
konturów i z ostrością szczegółów do samych krawędzi. Wysoka jakość obrazu i
duża głębia ostrości – to przekonujące walory tych lup okularowych.
TourPro to obecnie najmodniejsze oprawy sportowe. Te lupy przekonują nie tylko
dobrym odwzorowaniem koloru, ale także ergonomicznym kształtem
i wygodą użytkowania.
Lupy SV-EX 3.0 są dostępne do pracy w odległościach 350, 400 oraz 450 mm.

Zdjęcie: TourPro copper
Dostępne w innych kolorach i kształtach (patrz tabela z zestawieniem).

SV-HD 3.5 – najwyższy poziom techniki
Układy optyczne o rozdzielczości HD zapewniają komfortowe pole widzenia
z 3,5-krotnym powiększeniem oraz wysoką jakością obrazu.
Adivista przekonują do siebie nowoczesnym, sportowym wyglądem, wygodą
użytkowania oraz optymalną funkcjonalnością.
Lupy SV-HD 3.5 są dostępne do pracy w odległościach 350 oraz 400 mm.

Zdjęcie: Adivista white
Dostępne w innych kolorach i kształtach (patrz tabela z zestawieniem).

SV-UP 3.0 – lupy uchylne (flip-up)
Wysoce precyzyjne układy optyczne zapewniają jasny i wyraźny obraz bez
przebarwień konturów. Duża głębia ostrości i doskonała jakość obrazu
przekonują do siebie użytkownika podczas wymagającej pracy i sprawiają, że
te elastyczne lupy stają się niezbędne w codziennej praktyce klinicznej.
Adivista przekonują do siebie nowoczesnym, sportowym wyglądem, wygodą
użytkowania oraz optymalną funkcjonalnością.
Lupy SV-UP 3.0 są dostępne do pracy w odległościach 350, 400 oraz 450 mm.

Zdjęcie: Adivista copper
Dostępne w innych kolorach i kształtach (patrz tabela z zestawieniem).

starVision Titan Paris
Paris to synergia minimalistycznego wzornictwa i linii o kobiecym charakterze.
Wyjątkowe właściwości tytanu przemawiają delikatnym kształtem wychodząc
naprzeciw najwyższym wymaganiom w zakresie jakości i trwałości.

Zdjęcie: Titan Paris mocca
Dostępne w kolorach: concrete grey, deep black, mangan, mocca

starVision Titan London
Połączenie wytrzymałego materiału z innowacyjną techniką: London
przekonuje stabilnością oraz lekkim, filigranowym wzornictwem.
Matowa powierzchnia tytanowa z warstwą wykończeniową wysokiej jakości
stanowi podkreślenie dla tych niewymagającej specjalnych zabiegów
pielęgnacyjnych oprawek wykonanych w wyrafinowanej technologii.

Zdjęcie: Titan London mangan
Dostępne w kolorach: concrete grey, deep black, mangan

starVision Titan Munich
Wytrzymały i lekki tytan nadaje okularom Munich powiew ekstrawagancji.
Okulary te charakteryzują się szczególną stabilnością, a wytrzymałość tytanu gwarantuje ich funkcjonalność. Tytan to materiał nie tylko najwyższej
jakości - szczególnie ważne są jego właściwości antyalergiczne.

Zdjęcie: Titan Munich concrete grey
Dostępne w kolorach: mangan, deep black, concrete grey

starVision TourPro
TourPro przekonuje do siebie lekkimi i ergonomicznymi oprawkami, które
można optymalnie dopasować do indywidualnego kształtu głowy za pomocą
potrójnej regulacji zauszników.
Model TourPro chroni oczy przed wpływem czynników zewnętrznych i
zapewnia precyzyjne widzenie dzięki szkłom okularowym wysokiej jakości.

Zdjęcie: TourPro copper
Dostępne w kolorach: transparent, black, white, copper

starVision Adivista
Okulary te są mają uproszczoną konstrukcję, są lekkie i wygodne w użytkowaniu,
a elastyczne zakończenia nauszników i wewnętrzne wkładki antypoślizgowe
zapewniają komfort użytkowania i stabilność pozycji.
Regulowane noski oraz potrójna regulacja nauszników pozwala na indywidualne
dopasowanie oprawek do kształtu głowy użytkownika.
Mocno uwypuklone szkła oferują szeroki kąt widzenia i perfekcyjną ochronę oczu.

Zdjęcie: Adivista white
Dostępne w kolorach: transparent, black, copper, white

starCam – kamera Full-HD do urządzeń medycznych
Nagrania o wysokiej rozdzielczości zgodne ze standardami medycznymi,
pojedyncze obrazy o rozdzielczości do 13 milionów pikseli oraz
cyfrowa stabilizacja obrazu to tylko niektóre z innowacyjnych
funkcji kamery starCam.
Pierwsza w świecie przenośna kamera Full-HD do
zastosowań w technice medycznej umożliwia dokumentowanie zabiegów i operacji obserwowanych z perspektywy
lekarza, zapewniając doskonałe materiały do prezentacji,
szkoleń oraz poprawy jakości pracy.
Odległość robocza: od 100 mm do nieskończoności.

Zdjęcie: iMag TTL, Titan Munich mangan

starLight nano X
Bezprzewodowe oświetlenie LED w sprawdzonej jakości starLight nano.
starLight nano X to lekki i estetyczny system bezprzewodowego oświetlenia LED
z ładowarką i zapasowym akumulatorem w zestawie.
Dostępność produktu – listopad 2020.

starLight nano – efektywne oświetlenie
Ten kompaktowy i przenośny system LED zapewnia optymalne oświetlenie pola
zabiegowego. Właściwe oświetlenie to kluczowy element dobrej widoczności podczas
zabiegu. System jest łatwy w obsłudze i może być montowany na lupach StarVision oraz
na wszystkich innych dostępnych na rynku lupach okularowych.
starLight nano 1 / nano 1.1: oświetlenie szerokie.
Obsługa manualna przy użyciu bezstopniowego regulatora obrotowego / intuicyjna za
pomocą przycisków klawiaturowych.
starLight nano 2 / nano 2.1: oświetlenie zogniskowane.
Obsługa manualna przy użyciu bezstopniowego regulatora obrotowego / intuicyjna za
pomocą przycisków klawiaturowych.
starLight nano 3: biała dioda LED zapewnia optymalne oświetlenie pola zabiegowego. Bursztynowo-pomarańczowa dioda LED nadaje się szczególnie dobrze do pracy z
materiałami kompozytowymi, ponieważ nie inicjuje procesu polimeryzacji.
Dioda w kolorze niebieskim zapewnia dobrą wizualizację resztek materiałów kompozytowych, a dioda zielona jest wykorzystywana podczas zabiegów chirurgicznych.
Nie ma potrzeby manualnego zakładania dodatkowych filtrów barwnych.
starLight nano X: starLight nano X to lekki i estetyczny system bezprzewodowego
oświetlenia LED z ładowarką i zapasowym akumulatorem w zestawie.
(Zobacz strona 57).
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V
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V
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W przypadku wszystkich lup okularowych wykonuje się dopasowanie szkieł do ostrości Państwa wzroku.
Ilustracje produktów mogą zawierać niedokładności w odwzorowaniu kolorów wynikające z technologii druku!

Paris

Produkcja i dystrybucja: www.starmed-technik.de
Nasi przedstawiciele handlowi udzielą Państwu kompetentnej porady.

STMS

V
V

KONTAKT:
C.WITT DENTAL Sp. z o.o.
Siedziba w Warszawie oddział w Toruniu
ul. Granitowa 10. 87-100 Toruń
NIP 951-15-08-371
Tel +48 56 623 61 23 +48 509 466 194

„

Prawie każdy może wpaść na jakiś pomysł.

“

Ale tak naprawdę liczy się jego przetworzenie na produkt mający praktyczne zastosowanie.
Henry Ford

