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Ergonomiczna obsługa
Sprężynowane wyważone ramię i odpowiednie 

połączenia umożliwiają płynne prowadzenie ramion 

bez ich opadania. 

 

Długa żywotność
Wysokiej jakości akrylowa soczewka i precyzyjne 

elementy zapewniają trwałość i wytrzymałość.

Elastyczne pozycjonowanie 
Długie ramię oprawy umożliwia szeroki zasięg aż 

do 142 cm.

Specjalnie dla dermatologii * 
Dwa tryby oświetlenia w jednym urządzeniu: 

opcjonalnie światło do badań zmian skórnych

Niezawodne oddawanie barw
Bardzo dobre, odporne na zarysowania 6500K 

diody LED zapewniają mniejsze tworzenie cieni 

i optymalne oddawanie barw (CRI / Ra> 93, 

R9> 90, R13> 95)

Doskonałe pole świetlne
Ze względu na dużą średnicę soczewki (Ø 160 mm, 

3,5 dpt) i mocne oświetlenie (6000 lx / 0,15 m) 

z możliwością jego płynnego przyciemniania.

* W zależności od wersji

Komfort Twojej pracy to nasza misja. 

OPtICLux posiada wszystko, co powinna posiadać nowoczesna oprawa 

powiększająca: solidną lupę z powiększeniem 1,9x, najnowsze moduły LED, 

ergonomicznie przetestowane przeguby ramion i intuicyjną obsługę. 

Największym plusem OPtICLux jest pole światła o jakości światła 

dziennego, wyjątkowe właściwości odwzorowanie barw i bezobsługowy cykl 

życia. Jako zatwierdzone urządzenie medyczne może być wszechstronnie 

stosowane w dermatologii, medycynie estetycznej, stomatologii i weterynarii, 

w laboratoriach i do monitorowania sterylizowanych produktów.

zgodnie z  

EN 60601-1  

Odpowiedni do

 laboratoriów, 
gabinetów lekarskich, 

klinik itp.

UzNaNE UrząDzENIE 
mEDyCzNE

WOOD  
L IghT
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Ø 153 mm

Proste, uniwersalne opcje montażu
Jedyna oprawa powiększająca w swoim segmencie, dostępna jako 

wersja sufitowa i wersja z pinami z akcesoriami do mocowania do ścian, 

stołów, szyn i stojaków na kółkach

Łatwe czyszczenie
Osłona lampy, klawiatura i wysokiej jakości obudowa przystosowane 

do szybkiego czyszczenia

Bardzo dobre odwzorowanie barw
Szczególnie odcienie skóry odtwarzane są bardzo blisko światła 

dziennego; oddawanie barw Opticlux CRI / Ra> 93, R9> 90, R13> 95

OPTICLUX 

Ulga dla oczu  
90 diod LED zapewnia jednorodne oświetlenie o niskim cieniu; indywidualna 

regulacja z płynnym ściemnianiem, oraz wysoka półprzezroczystość dzięki 

specjalnemu materiałowi soczewki zapewnia odpowiedni komfort do 

wykonywania zabiegów i badań. 

Precyzyjne ustawienie 

Lekkie ramię wykonane z aluminium i złącza ciernego wzmocnione 

włóknem szklanym zapewniają długą żywotność i bardzo dokładne 

pozycjonowanie, pomimo swojej niskiej masy

Bardziej ekonomiczne i niezawodne użytkowanie 

Wysoko wydajna technologia światła LED oszczędza energię 

i umożliwia bezobsługową pracę. 

OPTICLUX – Widząc znacznie powyżej przeciętnej.

Opraw powiększających są niezliczone ilości. Ale tylko nieliczne są testowanymi urządzeniami medycznymi zgodnie 

z normą EN 60601-1.

Dzięki wyjątkowej jakości światła i wyrafinowanemu wzornictwu, OPtICLux jest idealny do stosowania w różnych 

dziedzinach medycyny.

OPTICLUX
WŁĄCZ śWIAtŁO! 
W PRAKtYCE I W LABORAtORIuM.
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Skóra pod symulacją 

światła dziennego

Dokładna diagnoza: zmiany skórne takie jak favus, rodzaje intertrigo 

lub erythrasma wyglądają inaczej w świetle lampy Wood’a

światło LED 

& ściemnianie

Lampa Wood‘a

(365 nm)

OPTICLUX ze światłem Wood’a.

Specjalny wariant modelu dla dermatologów, weterynarzy i lekarzy medycyny sądowej łączy dwa tryby oświetlenia w 

jednym urządzeniu: białe światło dzienne i światło Wood’a. Oznacza to, że za pomocą jednego światła można wykonać 

różne badania. Inne oprawy Wood’a  wymagają całkowitego zaciemnienia pomieszczenia. Dzięki mocnym diodom LED BLB 

Opticlux tego nie potrzebuje. tym samym oznacza to więcej czasu poświęconego dla pacjenta.

W O O D  
L I g h T

 

•	 ERYtHRASMA (czerwona fluorescencja)

•	 MICROSPORIA (słaba zielona fluorescencja)

•	 FAVuS (bilious zielona fluorescencja)

•	 tRICHOBACtERIOSIS AxILLARIS (fluorescencja w kolorze żółtej ochry)

•	 PItYRIASYS VERSICOLOR (fluorescencja w kolorze żółtej ochry)

•	 SCHŁONECZKA GRuBA (niebiesko-biała fluorescencja w porównaniu ze 

skórą normalną)

•	 VItILIGO (niebiesko-biała fluorescencja obszarów odbarwionych)

•	 SCABIES (szaro-białe ślady roztoczy)

 

Również stosowany do diagnostyki fluorescencyjnej (FD) do diagnostyki 

in-vivo tkanek dysplastycznych i guzów powierzchniowych w połączeniu 

z miejscowym lub ogólnoustrojowym pigmentem, takim jak PPIx 

lub 5-ALA.

Stosowany do napromieniowania niektórych grzybic skóry w celu uzyskania wskazań diagnostycznych na podstawie 

występującej fluorescencji:
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Laboratoria

Szczegóły w skrócie: 

•	 Białe światło dzienne LED 

z powiększeniem 1,9x

•	 Bardzo jednorodne pole świetlne

•	 Precyzyjne, stabilne ustawienie 

bez ryzyka opadającej oprawy

Szpitale, przychodnie 

i gabinety

Inne zastosowania: 

•	  Idealne powiększenie 

do kontroli sterylizowanych 

towarów

•	 Zatwierdzone urządzenie 

medyczne do badań

•	 Drobne zabiegi

•	 Znakomita jakość światła

•	 Właściwości oddawania barw

Dermatolodzy

Optymalne warunki badania:

•	 Duża średnica lupy 

•	 Ergonomiczna obsługa 

•	 Bardzo dobre oddawanie barw R13> 95 

Wersja lampy Wood’a jest zalecana 

do optymalnej diagnostyki chorób skóry.

Technicy dentystyczni

Znakomite właściwości oświetleniowe:

•	 Płynna regulacja natężenia oświetlenia

•	 Powiększenie 3,5 dpt

•	 Doskonała autentyczność kolorów  

CRI / Ra> 93 dla najlepszych 

rezultatów i niemęczącej pracy

Weterynarze

Wolna ręka: 

•	 Elastyczny montaż na suficie, 

ścianie lub stojaku na kółkach

•	 Duże pole świetlne 

•	 Optymalne powiększenie 

do badania i leczenia różnych 

zwierząt 

Wersja lampy Wood’a jest 

zalecana do optymalnej 

diagnostyki chorób skóry

wersja sufitowa połączenie z szyną zacisk stołowy stojak na kółkach

JEDNa OPraWa POWIEKSzaJąCa. 
WIELE ZAStOSOWAŃ.

Kontrola jakości

 

Dostrzec subtelność: 

•	 Bardzo jasne, przyciemniane światło 

z optymalnym oddawaniem kolorów

•	 Duża średnica lupy

•	 Powiększenie bez zniekształceń 

wspiera systematyczną kontrolę 

jakości

888

Hospitals, outpatient 

clinics and practices

Other uses: 

• Ideal magnifi cation for 

inspecting sterilized goods

• Approved medical device 

for examinations 

• Minor treatments

• Outstanding light quality

• Color rendering properties

Dermatologists

Optimal examination conditions:

• Large magnifi er diameter 

• Ergonomic handling 

• Very good color rendering R13 > 95

The Wood light version is 

recommended  for optimal 

diagnosis of skin diseases.

Veterinarians

Free hand: 

• Flexible mounting on ceiling, 

wall or roller stand

• Large light fi eld 

• Optimal magnifi cation for 

examination and treatment 

of various animals

The Wood light version is 

recommended for optimal 

diagnosis of skin diseases.

ceiling version connection to a rail

ONE MAGNIFIER LUMINAIRE. 
MANY APPLICATIONS.
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Laboratories

Details at a glance: 

• Daylight-white LED light with  

1.9x magnification

• Very homogeneous light field

• Precise, stable positioning with  

no risk of the luminaire sinking

Dental technicians

Outstanding lighting properties:

• Step-free dimming

• 3.5-dpt magnification

• Excellent color authenticity  

CRI /Ra > 93 for the best results 

and fatigue-free work

connection to a rail table clamp roller stand

ONE MAGNIFIER LUMINAIRE. 
MANY APPLICATIONS.

Quality control

 

Detect subtleties: 

• Very bright, dimmable light  

with optimal color rendering

• Large magnifier diameter

• Distortion-free magnification  

supports systematic quality control
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Wskaźnik oddawania barw (CRI, Ra) 

to wskaźnik naturalności koloru. 

Jak dobrze odwzorowane są kolory 

w porównaniu do światła 

słonecznego? 

•	 światło słoneczne ma współczyn-

nik oddawania barw 100. 

•	 W Ra 100 wszystkie kolory obiektu 

są rozpoznawane jak w optymalnym 

świetle dziennym.

•	 Im wyższy wskaźnik oddawania 

barw, tym bardziej naturalnie 

odwzorowywane są kolory 

W medycynie czerwony testowy 

kolor R9 odgrywa kluczową rolę, 

ponieważ rozróżnianie odcieni 

czerwonych w tkankach i w krwi 

jest szczególnie ważne.

R13 jest kolorem testowym „odcienia 

skóry” i jest na ogół bardzo ważny 

w zabiegach skórnych (dla lepszego 

rozpoznawania żył i naczyń 

krwionośnych), szczególnie w 

praktyce medycznej i kosmetykach.

wersja sufitowa

Wersja z bolcem do różnych systemów mocowania

OPtICLux 10-1 C t1 czysta biel/szary bezpośrednie zasilanie              – D15.817.000

OPtICLux 10-2 C t1 czysta biel/szary bezpośrednie zasilanie   lampa Wood’a D15.816.000

 OPTICLUX - WErSJa SUfITOWa cecha nr zamów. 

•	 temperatura barwowa światła dziennego biały 6500 K*

•	 Odporna na zarysowania akrylowa soczewka z 3,5 dioptriami

•	 Właściwości odwzorowania barw * CRI> 93, R9> 90, R13> 95

•	 Jasne, jednorodne pole światła (6000 lx / 0,15 m *)

•	 Ciągłe przyciemnianie

•	 uniwersalne zapięcie

•	 trwała obudowa premium 

•	 Opcjonalne światło Wood’a: szczyt przy 365 nm

Kompaktowość OPTICLUX:

Natężenie oświetlenia* 

-10% / + 20% tolerancji

Niestandardowa osłona 

obiektywu dołączona do każdej 

dostawy

Zastosowanie: łatwe zamocowanie 

na ramieniu dzięki funkcji kliknięcia

Materiał: Stal

Skład:

– Rurka: biała
– Podstawa: tworzywo sztuczne
–  Kółka: podwójne kółka z tworzywa 

sztucznego, z 5 hamulcami

Wymiary: 1.0 m;  Ø 700 mm

Waga (netto) 7.5 kg

dla Ø trzpienia: 16 mm-W z osłoną przed wyciągnięciem 
i zawieszeniem linki

Numer zamówienia: D15.595.000

STOJaK Na KÓŁKaCh rL

Materiał: Malowana proszkowo stal / rura stalowa

Wymiary: 400 m, Ø 16 mm

Waga (netto)  ok. 0,65 kg

dla Ø trzpienia: 16 mm z zabezpieczeniem przed usunięciem

Pojemność: 2.5 kg

Numer zamówienia: D13.363.000 - czysta biel

WySIĘgNIK

AKCESORIA

Materiał: stal poliamidowa

Numer zamówienia: D14.228.000 - czarny

UChWyT DO BLaTU

Materiał: poliamid GF

Numer zamówienia: D13.231.000 - czysta biel

Co oznaczają wartości CrI / ra? 

positive positive

UChWyT ŚCIENNy

Może być dostosowany do obecnej 

wysokości sufitu pomieszczenia

CRI 100 =  

Pełne przedstawienie 

spektrum kolorów negative

Co oznaczają właściwości odwzorowywania barw?

negative

Test color r9 Test color r13

OPtICLux 10-1 P tx czysta biel/szary Euro           – D15.815.000
OPtICLux 10-1 P tx czysta biel/szary uK           – D15.850.000 
OPtICLux 10-2 P tx czysta biel/szary Euro lampa Wood’a D15.814.000
OPtICLux 10-2 P tx czysta biel/szary uK lampa Wood’a D15.851.000

 OPTICLUX - PIN VErSION    cecha nr zamów.   

Materiał: aluminium

System szyn ściennych: 25-35 x 8-10 mm

Numer zamówienia: D13.269.000

mONTaŻ SzyNOWy



DErUNgS LIChT ag
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Switzerland
Phone +41 71 388 11 66
Fax  +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Derungs Licht AG is a member of the 
Waldmann Group.

Center of Expertise for Care & Health:

www.waldmann.com
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telephone + 39 02 98 24 90 24
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Waldmann B.V.
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4004 LK tIEL
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www.waldmann.com
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AUSTRIA
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING / LINZ
AuStRIA
telephone + 43 7229 67400
Fax + 43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com
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Skebokvarnsvägen 370
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telephone + 46 8 990 350
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www.waldmann.com
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UNITED KINGDOM
Waldmann Lighting Ltd.
10 Millfield House
Croxley Park
WAtFORD WD18 8Yx
uNItED KINGDOM
telephone + 44 1923 800030
Fax + 44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

USA
Waldmann Lighting Company
9 W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
uSA
telephone + 1 847 520 1060
Fax + 1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CHINA
Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CHINA
telephone + 86 21 5169 1799
Fax + 86 21 3385 0032
www.waldmann.com.cn
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SINGAPORE
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd. 77A 
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SINGAPORE 088903
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Euroscalemed sp. z o.o.

Łódź, ul. Szczecińska 61/67

tel.: 42 612 20 04 / 42 652 01 28

 

www.euroscalemed.pl
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