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Armações de prova
Conjuntos de refração
Cilindro cruzado e réguas de prova
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Películas de leitura
Oclusores
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Esferómetros e espessímetros
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«Perfeição em armações de prova» marca Oculus, «Made in Germany».
Plástico hipoalergénico, manuseio simples, acabamento espetacular e adaptação confortável proporcionam a melhor
qualidade.

Top Product

Armações de prova Oculus
•
•
•
•
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Com encaixes para lentes de prova com diâmetro de 38 mm
DP variável de 46 a 80 mm
Altura e inclinação da ponte regulável
Materiais dermatologicamente inofensivos (hipoalergénico)

UB6
• Com encaixes para 12 lentes de prova
• Graduação de 2,5° para leitura facilitada
• Ponteiras flexíveis para uma adaptação perfeita

4428 00

60,2 g

Peças de reposição podem ser fornecidas.

Filtro de polarização
Para montagem lateral na armação de prova
N. Art. 4428 00.
4428 50 Polarização = circular
4428 51 Polarização = posição V (45°/135°)
4428 5 .
1 par (direita e esquerda)

Acessório de filtro de polarização
Polarização = posição V (45°/135°)

4458 30

17 g

UB4
• Com encaixes para 10 lentes de prova
• Ponteiras flexíveis, anatomicamente adaptáveis
• Design amigável e sempre atual

4423 00

70 g

Peças de reposição podem ser fornecidas.
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Filtro de polarização
Para montagem lateral na armação de prova
N. Art. 4423 00.
Polarização = posição V (45°/135°)
4423 51
1 par (direita e esquerda)

Filtro de polarização
Para montagem lateral na armação de prova
N. Art. 4423 00.
Polarização = circular
4423 50
1 par (direita e esquerda)

Filtro de polarização
•
•
•
•
•

Com aro de plástico
Diâmetro do aro: 38 mm
Diâmetro da lente: 21 mm
Polarisação: circular
Adequado para refração 3D

4458 20
1 par (direita e esquerda)

Armação de prova universal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para a recepção de 10 lentes de prova (Ø 38 mm)
Para DP 50 até 80 mm
Mecanismo para medição da distância vertex
Inclinação e comprimento das hastes regulável
Altura e inclinação da ponte podem ser alteradas num único botão
Ponte e ponteiras com qualidade extra suave
Inclui 2 pontes nos tamanhos S e M
Cor: Preto
Fornecimento em estojo B & S

4427 00

61 g

Peças de reposição podem ser fornecidas.
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Armação de prova universal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Com ponte anatómica melhorada
Para a recepção de 8 lentes de prova (Ø 38 mm)
DP variável de 48 a 80 mm
Mecanismo para medição da distância vertex
Inclinação e comprimento das hastes regulável
Altura e inclinação de ponte regulável
Ponte e ponteiras de qualidade extra suave
Inclui 2 pontes de reposição
Cor: Preto
Fornecimento em estojo B & S

4426 00

80 g

Peças de reposição podem ser fornecidas.

Armação de prova universal
•
•
•
•

Versão extremamente leve
Para a receção de 8 lentes de prova (diâmetro 38 mm)
DP variável de 50 a 80 mm
Inclinação e comprimento das hastes individualmente
reguláveis
• Cor: Cinza
• Fornecido numa caixa de plástico
4429 00

50 g

Peças de reposição podem ser fornecidas.

Conjunto para refração com 268 lentes
de prova com aro de metal
•
•
•
•
•
•

40 pares de lentes positivas e de lentes negativas
21 pares de lentes cilíndricas positivas e de lentes negativas
14 lentes prismáticas
10 lentes acessórias
Fornecido em mala metálica de alta qualidade
Adequado para os óculos de prova, tamanho padrão com lentes
de diâmetro 38 mm
• Todas as lentes podem ser encomendadas separadamente
para reposição
4369 05

54 x 10 x 35 cm

6,6 kg

Peças de reposição podem ser fornecidas.
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Conteúdo da mala
40 pares de lentes negativas e positivas:
± 0,12 dpt.
± 0,25 dpt. até ± 6,00 dpt. em passos 0,25 dpt.
± 6,50 dpt. até ± 10,00 dpt. em passos 0,50 dpt.
± 11,00 dpt. até ± 14,00 dpt. em passos 1,00 dpt.
± 16,00 dpt. até ± 20,00 dpt. em passos 2,00 dpt.

14 lentes prismáticas:
0,50 prdpt; (2 peças) em passos de 0,50
1,00 prdpt; até 4,00 prdpt (2 peças) em passos de 1,00
5,00 prdpt; até 6,00 prdpt (1 peça) em passos de 1,00
8,00 prdpt; até 10,00 prdpt (1 peça) iem passos de 2,00

21 pares de lentes negativas e positivas
± 0,12 dpt.
± 0,25 dpt. até ± 4,00 dpt. em passos 0,25 dpt.
± 4,50 dpt. até ± 6,00 dpt. em passos 0,50 dpt.

10 lentes adicionais:
1 x Oclusor / preto
1x Oclusor com perfuração pequeno
1 x Oclusor com perfuração grande
1 x Oclusor com fenda
1 x Oclusor ondulado
1 x Lente com marcação cruzada
1 x Lente plana
1 x Lente vermelha
1 x Lente verde
1 x Cilíndro cruzado 0,25 dpt.

Conjunto para refração com 260 lentes
de prova com aro de metal e antirreflexo
•
•
•
•
•
•

39 pares de lentes positivas e de lentes negativas
20 pares cada de lentes cilíndricas positivas e de lentes negativas
14 lentes prismáticas
10 lentes acessórias
Fornecido em mala metálica de alta qualidade
Adequado para os óculos de prova, tamanho padrão com lentes
de diâmetro 38 mm
• Todas as lentes podem ser encomendadas separadamente
para reposição
4369 10

54 x 10 x 35 cm

6,6 kg

Peças de reposição podem ser fornecidas.
Conteúdo da mala
39 pares de lentes negativas e positivas:
± 0,25 dpt. até ± 6,00 dpt. em passos 0,25 dpt.
± 6,50 dpt. até ± 10,00 dpt. em passos 0,50 dpt.
± 11,00 dpt. até ± 14,00 dpt. em passos 1,00 dpt.
± 16,00 dpt. até ± 20,00 dpt. em passos 2,00 dpt.
20 pares de lentes negativas e positivas
± 0,25 dpt. até ± 4,00 dpt. em passos 0,25 dpt.
± 4,50 dpt. até ± 6,00 dpt. em passos 0,50 dpt.

14 lentes prismáticas:

10 lentes adicionais:

0,50 prdpt; (2 peças) em passos de 0,50
1,00 prdpt; até 4,00 prdpt (2 peças) em passos de 1,00
5,00 prdpt; até 6,00 prdpt (1 peça) em passos de 1,00
8,00 prdpt; até 10,00 prdpt (1 peça) iem passos de 2,00

1 x Oclusor / preto
1x Oclusor com perfuração pequeno
1 x Oclusor com perfuração grande
1 x Oclusor com fenda
1 x Oclusor ondulado
1 x Lente com marcação cruzada
1 x Lente plana
1 x Lente vermelha
1 x Lente verde
1 x Cilíndro cruzado 0,25 dpt.

Conjunto para refração com 260 lentes
de prova com aro de plástico
•
•
•
•
•
•

39 pares de lentes positivas e de lentes negativas
20 pares de lentes cilíndricas positivas e de lentes negativas
14 lentes prismáticas
10 lentes acessórias
Fornecido em mala metálica de alta qualidade
Adequado para os óculos de prova, tamanho padrão com lentes
de diâmetro 38 mm
• Todas as lentes podem ser encomendadas separadamente
para reposição
4369 20

54 x 10 x 35 cm

5,5 kg

Peças de reposição podem ser fornecidas.
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Conteúdo da mala
39 pares de lentes negativas e positivas:
± 0,25 dpt. até ± 6,00 dpt. em passos 0,25 dpt.
± 6,50 dpt. até ± 10,00 dpt. em passos 0,50 dpt.
± 11,00 dpt. até ± 14,00 dpt. em passos 1,00 dpt.
± 16,00 dpt. até ± 20,00 dpt. em passos 2,00 dpt.

14 lentes prismáticas:
0,50 prdpt; (2 peças)
1,00 prdpt; até 4,00 prdpt. (2 peças) em passos de 1,00
5,00 prdpt; até 6,00 prdpt. (1 peça) em passos de 1,00
8,00 prdpt; até 10,00 prdpt. (1 peça) em passos de 2,00

20 pares de lentes negativas e positivas:
± 0,25 dpt. até ± 4,00 dpt. em passos 0,25 dpt.
± 4,50 dpt. até ± 6,00 dpt. em passos 0,50 dpt.

10 lentes adicionais:
1 x Oclusor / preto
1x Oclusor com perfuração pequeno
1 x Oclusor com perfuração grande
1 x Oclusor com fenda
1 x Oclusor ondulado
1 x Lente com marcação cruzada
1 x Lente plana
1 x Lente vermelha
1 x Lente verde
1 x Cilíndro cruzado 0,25 dpt.

Conjunto para refração com 159 lentes
de prova com aro de metal
•
•
•
•
•
•

25 pares de lentes positivas e de lentes negativas
11 pares de lentes cilíndricas positivas e de lentes negativas
8 lentes prismáticas
7 lentes acessórias
Fornecido em mala metálica de alta qualidade
Adequado para os óculos de prova, tamanho padrão com lentes
de diâmetro 38 mm
• Todas as lentes podem ser encomendadas separadamente
para reposição
4369 40

52,5 x 6,8 x 30 cm

5 kg

Peças de reposição podem ser fornecidas.
Conteúdo da mala
25 pares de lentes negativas e positivas:
± 0,25 dpt. até ± 4,00 dpt. em passos 0,25 dpt.
± 4,50 dpt. até ± 6,00 dpt. em passos 0,50 dpt.
± 7,00 dpt. até ± 10,00 dpt. em passos 1,00 dpt.
± 12,00 dpt.
11 pares de lentes negativas e positivas
± 0,25 dpt. até ± 2,00 dpt. em passos 0,25 dpt.
± 2,50 dpt. até ± 3,00 dpt. em passos 0,50 dpt.
± 4,00 dpt.

8 lentes prismáticas:
0,50 prdpt; até 1,00 prdpt (2 peças) em passos de 0,50
2,00 prdpt; até 5,00 prdpt (1 peça) em passos de 1,00

7 lentes adicionais:
1 x Oclusor / preto
1x Oclusor com perfuração
1 x Oclusor com fenda
1 x Lente com marcação cruzada
1 x Lente vermelha
1 x Lente verde
1 x Cilíndro cruzado 0,25 dpt.

Conjunto de lentes de prova subjetiva/
8 x 0,12 dpt. lentes com aro de metal
• 1 par de lentes positivas e negativas
• 1 par de lentes cilíndricas positivas e negativas
• Adequado para os óculos de prova, tamanho padrão com lentes
de diâmetro 38 mm
• Todas as lentes podem ser encomendadas separadamente
para reposição
4369 02

22 x 2,5 x 12,5 cm

142 g
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Conjunto de lentes de prova subjetiva/
8 x 0,12 dpt. lentes com aro de plástico
• 1 par de lentes positivas e negativas
• 1 par de lentes cilíndricas positivas e negativas
• Adequado para os óculos de prova, tamanho padrão com lentes
de diâmetro 38 mm
• Todas as lentes podem ser encomendadas separadamente
para reposição
4369 22

22 x 2,5 x 12,5 cm

114 g

Kit de prisma antirreflexo com aro de metal
• Kit de prisma com 36 lentes prismáticas nas dioptrias
0,50 a 10 pdpt.
0,50 pdpt. (4 peças)
1,00 pdpt. a 6,00 pdpt. (4 peças) em passos de 1,00
8,00 pdpt. a 10,00 pdpt. (4 peças) em passos de 2,00
• Posição de base variada (45°/ 135°/ 225°/ 315°)
• Adequado para armações padrão de refração com lentes de 38 mm
4369 13

24,5 x 9,5 x 17,5 cm

1,4 kg

Kit de prisma com aro de metal
• Kit de prisma com 36 lentes prismáticas nas dioptrias
0,50 a 10 pdpt.
0,50 pdpt. (4 peças)
1,00 pdpt. a 6,00 pdpt. (4 peças) em passos de 1,00
8,00 pdpt. a 10,00 pdpt. (4 peças) em passos de 2,00
• Posição de base variada (45°/ 135°/ 225°/ 315°)
• Adequado para armações padrão de refração com lentes de 38 mm

4369 23

24,5 x 9,5 x 17,5 cm

1,2 kg

Tudo num só olhar.
Qualidade comprovada da Alemanha, muito leve e prático no manuseamento.

Top Product

Cilindro cruzado
Com antirreflexo
25 mm
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12 g

4367 . .
4367 20 ± 0,25 dpt.
4367 40 ± 0,50 dpt.

Cilindro cruzado
35 mm

25 g

437. . .
4370 25 ± 0,25 dpt.
4370 50 ± 0,50 dpt.
4370 75 ± 0,75 dpt.
4371 00 ± 1,00 dpt.

Régua de teste
Com antirreflexo
Grau em dioptrias: Esf. ± 0,25 a ± 0,50 dpt.

4366 05

19 mm de cada

40 g

Régua de teste
Grau em dioptrias: Esf. ± 0,25 a ± 0,50 dpt.
Fornecimento em estojo B & S

4373 00

21 mm de cada

Conjunto de réguas de prova
4 réguas de madeira inclusive mala de madeira.
Dioptrias: Esférico ± 0,5 até ± 3,5 e ± 4,0 até ± 12,0 dpt.

4373 50

21 mm de cada

50 g/régua

Provador giratório para teste

Provador giratório para teste, em metal

Grau em dioptrias: Esf. ± 0,25 dpt.

Grau em dioptrias: Esf. ± 0,25 dpt.
DP de 46 até 82 mm ajustável
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4372 00

35 mm de cada

25 g

Adicional binocular de plástico
DP total 44mm – 81mm ajustável

4377 . .

35 mm de cada

37 g

4377 25

Grau em dioptrias: Esf. ± 0,25 dpt.

4377 50

Grau em dioptrias: Esf. ± 0,5 dpt.

4374 00

35 mm de cada

72 g

Oclusor

Oculosor com furos

Para teste de oclusão
Comprimento total: 24,5 cm

Para a medição de estrabismo lateral e vertical,
tanto na visão de perto, quanto na visão de longe.
Comprimento total: 24,5 cm

4375 00

6 cm

21 g

4375 01

6 cm

21 g

D
10

Cartão de cores «Ishihara»

Matsubara livro de cores para crianças

Encadernadas, 14 páginas.
Tamanho: DIN A5

Encadernadas, 10 páginas, inclusive 6 placas «Matching».
Tamanho: DIN A5

4476 10

4476 20

250 g

275 g

Conselhos & dicas

www.youtube.com/user/BreitfeldSchliekert

Folha prismática,
aplicada da maneira
correta
Assim a base do
prisma sairá
corretamente!

Folhas prismáticas
N. Art. 0639 . . ou 0640 . .

D
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Tesoura multi-uso
N. Art. 1607 00
Caneta grafite
N. Art. 2628 01

cerca de 2 a 3 minutos

Funciona assim

Desembalar

Reconhecer a base prismática

Alinhar

Marcar

1

2

3

4

Recortar

Lubrificar

Aplicar

Pressionar

5

6

7

8

DICA: Limpe a folha prismática apenas com água. Não utilize detergentes, pois dessa forma a folha prismática pode perder a transparência!

ATENÇÃO: O prazo de validade para todas as folhas é no máximo 1 ano.
As folhas só podem ser marcadas com canetas de cera ou gordura, por favor considere os conselhos de limpeza.

Folha prismática 3M
•
•
•
•

0639 . .

Aditivos prismáticos para tratamento do estrabismo
Material altamente transparente, qualidade ótica excelente
Boa elasticidade, adesão e qualidade de imagem
Diâmetro máximo utilizável: 66 mm
N. Art.

cm/m

0639 011
0639 022
0639 033
0639 044
0639 055
0639 066
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Folha prismática

N. Art.

cm/m

N. Art.

cm/m

0639 077
0639 088
0639 099
0639 1010
0639 1212
0639 1515

0639 2020
0639 2525
0639 3030
0639 3535
0639 4040

N. Art.

N. Art.

0640 . .

• Aditivos prismáticos para tratamento do estrabismo
• Diâmetro máximo utilizável: 58 mm

N. Art.

cm/m

0640 011
0640 022
0640 033
0640 044
0640 055
0640 066

Folha óptica 3M
•
•
•
•

cm/m

0640 077
0640 088
0640 099
0640 1010
0640 1212
0640 1515

cm/m

0640 1717,5
0640 2020
0640 2525
0640 3030
0640 3535

0646 . .

Aditivos esféricos
Material altamente transparente, qualidade ótica excelente
Diâmetro máximo utilizável: 66 mm
Espessura de centro: 0,8 mm

N. Art.

Grau dpt.

N. Art.

Grau dpt.

0646 10
0646 15
0646 20

+ 1,0
+ 1,5
+ 2,0

0646 25
0646 30
0646 35

+ 2,5
+ 3,0
+ 3,5

Películas de leitura

Varias formas de utilização …

… nas máscaras de protecção

… nos óculos de sol

Hydrotac

Hydrotac c onjunto

• Plástico flexível
• Auto-adesivas
• Fácil de manusear

• 12 packs de películas de leitura
• 2 packs por dioptria

31 x 17 mm

1 par

0638 . .

12 pares

0638 99

+ 1,25

0638 12

+ 1,50

0638 15

+ 1,75

0638 17

+ 2,00

0638 20

+ 2,50

0638 25

+ 3,00

0638 30

3M
• Plástico flexível
• Auto-adesivas
• Fácil de manusear
28 x 16 mm
0637 . .
+ 1,00

0637 10

+ 1,50

0637 15

+ 2,00

0637 20

+ 2,50

0637 25

+ 3,00

0637 30

+ 4,00

0637 40

1 par
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Oclusor
• Plástico com boa elasticidade e boa compatibilidade com a pele
• Adaptação fácil e ventilação eficaz
• Ventosa pequena com boa adesão
4439 80
75 x 50 mm
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da ventosa de sucção 15 mm

Oclusor
• Igual ao N. Art. 4439 80, porém modelo pequeno

4439 90
35 x 35 mm

da ventosa de sucção 15 mm

3 peças

Oclusor
• Igual a N. Art. 4439 80, porém modelo pequeno e plano

4439 95
55 x 45 mm

da ventosa de sucção 15 mm

3 peças

Folhas de oclusão em diferentes variações
Segundo Prof. Bangerter bzw. Prof. Lang, com transparência diferenciada para a redução da
acuidade visual. Para oclusões totais, alternadas, ou suaves, segundo prescripção do oftalmologista.

Folhas em forma de página
Podem ser recortadas 10 folhas oclusoras separadas a partir de 01 folha 0658 . . para equipar
10 óculos infantis. As folhas possibilitam o recorte através de uma tesoura comum. Superficies
maiores podem ser cobertas para utilizações especiais.

0658 . .

N. Art.

215 x 105 mm

Folha

0658 20
0658 00
0658 10
0658 09

Com motivos
Bege
Cinza
Translúcido
		
0658 07
Incolor

Redução da
acuidade visual

N. Art.

Folha

Redução da
acuidade visual

Total
Total
Total
Percepção
de luz
< 0,1

0658 01
0658 02
0658 03
0658 04
0658 06
0658 08

Incolor
Incolor
Incolor
Incolor
Incolor
Incolor

0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8

Folha única
0659 . .

60 x 60 mm

N. Art.

Redução da acuidade visual

N. Art.

Redução da acuidade visual

0659 00
0659 09
0659 07
0659 01
0659 02

Total
Percepção de luz
< 0,1
0,1
0,2

0659 03
0659 04
0659 06
0659 08
0659 10

0,3
0,4
0,6
0,8
1,0

Folha única com desenhos animados
para a ortóptica em crianças
Redução da acuidade visual: Total
0659 . .

60 x 60 mm

N. Art.

Motivos

N. Art.

Motivos

0659 20
0659 22

Joaninha
Globi com bicicleta

0659 24
0659 25

Palhaço
Borboleta
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KAANS Patch
Oclusores macios para os óculos
Adequados para idades de 1 a 6 anos.
• Não contém adesivo nem provoca irritações na pele
• 100 % algodão
• Fácil adaptação em todos os óculos
• Pode ser lavado com água corrente

D
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Dinossauro

Pirata

Gatos e Cães

0650 00

0650 05

0650 10

Escavadora

Futebol

Estrelas

0650 01

0650 06

0650 11

Carro

Corações

Joaninha

0650 02

0650 07

0650 12

Caveira

Flores

Coruja

0650 03

0650 08

0650 13

Nave espacial

Cavalo

0650 04

0650 09

Óculos de leitura – para ler deitado
• Inclui estojo
• Disponível também como adicional

Óculos de leitura Standard –
para ler deitado
• Preto
4397 20

75 g

Óculos de leitura – versão
leve – para ler deitado
• Preto
4397 22

45 g

Adicional
• Preto

4397 21

85 g
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Esferómetro com ponta de medição de safira, «Made in Germany».
Uma ferramenta indispensável com qualidade «Made in Germany». O esferómetro de precisão é inserido artesanalmente
na capa metálica resistente e fornece sempre resultados de medição corretos.

Top Product

Esferómetro

D
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• P
 ara todas as lentes esféricas e cilíndricas.
Duas escalas: índice de refração n 1,52 e n 1,70
• Com esferas de safira para proteção da lente no acto
da medição
• Alcance de medição: 0 a ± 20 dpt.
• Fornecido em estojo individual

2315 02

80 g

Esferómetro
• P
 ara todas as lentes esféricas e cilíndricas.
Duas escalas: índice de refração n 1,53
• Alcance de medição; 0 a ± 20 dpt.
• Fornecimento em estojo B & S
2315 10

62 g

Esferómetro
• P
 ara todas as lentes esféricas e cilíndricas.
Duas escalas: índice de refração n 1,49 e n 1,60
• Alcance de medição: 0 a ± 18 dpt.
• Fornecimento em estojo B & S
2315 20

62 g

Espessímetro extra-longo com ponta de medição de safira,
«Made in Germany».
Com esta ferramenta pode ser determinada a espessura de todas lentes, mesmo as de grau negativo elevado. A posição 0
pode ser ajustada.

Top Product

Espessímetro
•
•
•
•
•
•
•
•

Com braços de medição extra-compridos
Pontas de medição esféricas de safira
A posição 0 é ajustável
Inclui estojo e chave para ajustar posição 0
Comprimento dos braços: 80 mm
Espessura da lente: até 20 mm
Gradação: 0,05 mm
Embalamento: saco em neoprene

2317 00

350 g

Espessímetro
• Com braços de medição extra-compridos, pontas de
medição esféricas
• Comprimento dos braços: 75 mm
• Espessura da lente: até 20 mm
• Gradação: 0,05 mm
• Fornecimento em estojo de plástico
2314 00

390 g

Espessímetro
•
•
•
•

Comprimento dos braços: 45 mm
Espessura da lente: até 10 mm
Gradação: 0,05 mm
Fornecimento em estojo de plástico

2318 00

75 g

Espessímetro digital
• Campo de medição: max. 0 –15 mm
• Gradação: 0,01 mm
• Fornecimento em estojo de plástico
2321 00

117 g

Espessímetro
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forma ergonómica
Pode ser utilizado como instrumento manual ou instrumento de mesa
Posição 0 ajustável através do anel externo móvel
Abertura da boca de medição: 45 mm
Esferas: safira 3,0 mm
1 volta no ponteiro: 1 mm
Espessura da lente: até 10 mm
Gradação: 0,01 mm
Fornecimento em estojo de plástico

2313 00

160 g
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Paquímetro digital
Visualização digital em milímetros
ou polegadas.
Gradação: 0,1 mm = 0,004 inch
Bateria: pilha redonda de 1,5 V
Alcance de medição: 150 mm
Profundidade da boca: 40 mm
2335 00
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315 g

Paquímetro de bolso
Inoxidável, cromado, fosco.
Gradação: 1/50 mm e 1/1.000 pol
Alcance de medição: 150 mm
Profundidade da boca: 40 mm
2337 02

170 g

Trabalho sob medida
Top Product

A lâmina para marcação B & S oferece uma impressão centralizada com exatidão. Adicionalmente ajuda a cor de alto
contraste. A qualidade constante é assegurada pelo fabricante alemão.

B & S Lâminas para marcação
Perfurações de centralização, linhas de orientação para ajudar na marcação do centro
da pupila e altura da película, manuseio prático.
Compatível com os sistemas Rodenstock e Essilor.
2359 02

68 x 0,5 x 68 mm

200 peças

2359 04

68 x 0,5 x 68 mm

50 peças

Escala para medição da altura do segmento
Transparente, escala impressa a branco.
2371 02

75 x 37 mm

2 peças

Uma estação de trabalho especial:
A superfície magnética evita a perca de parafusos e porcas. O perfil de alumínio é prático: Oferece apoio para parafusar
e ajustar armações. As linhas de orientação ajudam a reconhecer curvatura e alinhamento de armações e são úteis no
aprumo da armação.

Top Product

Base de apoio
Base de apoio para a montagem de óculos.
Excelente para desempenar todo tipo de óculos, porém ideal para a montagem de grifos.
• Efeito de ímane segura parafusos e porcas (assim reduz-se a queda dos mesmos)
• Sistema de linhas para definir o ângulo de curvatura das armações de desportivas com curvas extremas
• Linhas simétricas ajudam no desempeno da armação
• Centralização fácil da armação para identificar o centro da ponte
• Perfil de alumínio funciona como encosto para centralização da armação e ao mesmo tempo como apoio
para apertar parafusos
• Linhas para medir o ângulo pantoscópico
• Escala milimétrica
• Gabarito para a determinação do diâmetro necessário do bloco
• Linhas de contraste para controle das marcações
2365 21

39,4 x 28 cm

800 g
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Escala para verificação de eixo
Para verificação de eixo em lentes monofocais e multifocais.

2367 00

130 x 18 x 85 mm

Filtro de polarização para teste
D
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Para controlar o eixo para lentes polarizadas não
cortadas e acabadas.
2379 00

120 x 1 x 50 mm

Taboschema
De acordo com DIN 58201, em alumínio e com escala gravada. O verso
apresenta fórmulas para o efeito prismático em lentes descentradas.
Alcance de medição: 0 –170 mm
2377 00

175 x 1 x 90 mm

Gabarito para máquina semi-automática
Para sistema de facetadoras semi-automáticas. Em plástico,
com escala milimétrica, podendo ser recortado com tesoura.

2395 20

71 x 1,5 x 65 mm

100 peças

Régua para lentes de curva base 4 e
curva base 6
Para marcação da face côncava da lente.
Otimização da linha de marcação devido a curva apropriada da régua
em relação a curva da lente
2372 00

70 x 36 mm

Escala para distância pupilar (DP)
transparente
Policarbonato.
Com furos para determinar o diâmetro da rosca.
Alcance de medição: 0 –160 mm (gradação em mm)
2373 00

205 mm

3 peças

Escala para distância pupilar (DP)
PVC com anel central na parte de trás para a ponte nasal .
Para uma leitura mais simples das marcas.
Alcance de medição: 0 –140 mm (gradação em mm)

2325 00

165 mm

2 peças

Escala ADA
Segundo Bremer, em plástico, para medição da distância pupilar
(DP) total e parcial, ponte, altura do segmento em lentes bifocais
e do ângulo pantoscópico.
Alcance de medição: 0 –145 mm (gradação em mm)
2376 00

155 mm

Escala para distância pupilar (DP)
Em plástico.
Alcance de medição: 0 –170 mm (gradação em mm)
2374 00

180 mm

Escala
Em metal, flexível, escala gravada..
Alcance de medição: 0–150 mm (gradação em mm)

2320 01

165 mm

Escala de medição de ângulos
Em metal.
Alcance do ângulo: 0 –180°
2366 00

45 x 174 mm
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