Enestående ydelse
Specialfremstillede lupbriller
og LED-systemer
i dansk design

Vi tror på, at forstørrelse og ergonomi går hånd i hånd
Vores team af optometrister og højtuddannede specialister vil arbejde
tæt sammen med dig for at vælge den perfekte lupbrille-løsning, der er
skræddersyet nøjagtigt til dig. De vil lytte til dine behov og tilbyde dig en ideel
løsning, der sikrer dig en perfekt ergonomisk arbejdsstilling.
Prøv ExamVision lupbriller og få gratis råd og vejledning om syn, optik,
beskyttelse og ergonomi hos din ExamVision-forhandler.

Dine fordele
Alle vores produkter er resultatet af en perfekt synergi mellem teknologi og håndværk.
Hver enkelt lupbrille er produceret og samlet efter individuelle mål. De gennemgår
derefter en grundig kvalitetskontrol, inden de forlader fabrikken på Samsø.
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Essensen af det vi laver
Hos ExamVision kombinerer vi
dansk design med et engagement
både i æstetik og funktionalitet. Vi
kommer fra Samsø, en lille dansk ø,
som er kendt over hele verden for
sin vedvarende energi.

.

Samsøs fred og ro skaber det
perfekte miljø til at tænke stort, holde
fokus og arbejde på alle detaljerne.

.

Fremragende syn og præcision
Vores optik hjælper til at optimere
dit syn, hvilket er afgørende for
at kunne udføre kvalitets- og
præcisionsarbejde.
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Arbejdsglæde
Opnås som følge af bedre
behandlingsresultater, hurtigere
arbejdsgange samt flere tilfredse
patienter, der har fået en
professionel behandling.
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Ro i sindet
Fem års garanti på alle vores lupbriller,
kombineret med stærk service og
support fra vores forhandlere.

Langt og sundt arbejdsliv
Dine skræddersyede lupbriller sikrer
en god ergonomisk arbejdsstilling,
som modvirker fremtidige
muskulære problemer.
Design og funktionalitet
Fem gange vinder af den
internationale Produkt-designpris –
Red Dot Design Award.
Tilpasset løsning
Vores specialister inden for optik og
ergonomi sørger for en løsning, der
er skræddersyet 100% til dig.

Tøv ikke med at kontakte Rønvig Syn & Ergonomi, din lokale ExamVision-forhandler,
for yderligere information og vejledning.
2

3

Håndlavede lupbriller

Syn og linser

ExamVisions TTL (Through-the-Lens) lupbriller er fremstillet af de fineste
kvalitetskomponenter, håndlavet nøjagtigt til dine behov.

ExamVision er specialiseret i optik og optiske løsninger. Vi er stolte af at tilbyde
de mest tilpassede lupbriller på markedet, bygget af de bedste komponenter.
Udmålt på din klinik af din lokale ExamVision specialist, bliver dine lupbriller
derefter fremstillet efter mål af specialister i Danmark.

Nøglefunktioner

.
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Unikt dansk design.
Justerbart kulfiber- eller titaniumstel
af høj kvalitet.
Optik i verdensklasse med de fineste
antireflekterende, beskyttende
overfladebehandlinger.
Akromatiske linser forhindrer
farvespredning.
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Mulighed for en lupvinkel på op til
40° for en forbedret arbejdsstilling.
Brugerdefineret og efterjusterbar
arbejdsafstand på op til 60 cm.
Fremragende dybdeskarphed, ofte
på mere end 20 cm.
Kompatibel med en bred vifte
af lyskilder.

Verdensklasse optik

.
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Mulighed for individuelle styrker i både
glas og lup-okularer giver den bedst
mulige optiske løsning til dine øjne.
Unikke løsninger inden for
monofokale-, bifokale- eller
multifokale glas.
Hi-Index glas (lettere, tyndere og
mere robuste).
BlueLight Protection (BLP), som
modvirker skadeligt, blåviolet lys, er

.
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tilgængelig i både glas og lup-okularer.
Vision+Lens Protection (VLP)
beskytter mod refleksioner, forebygger ridser og fjerner 99% af det
skadelige UV-lys.
Prisma Lens System™ tilgængelig
(se side 11).
Designet for at imødekomme enhver
form for fremtidige ændringer af syn
og styrke.

ExamVision lup-systemer
Galilean HD
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Essential

Perfekt afbalanceret letvægtslupbrille med god komfort.
Maksimal dybdeskarphed og
bredt synsfelt.
Lup-okularer og stel i titanium.
Kan tilpasses enhver synsrecept.
Mulighed for ergonomiske
prismer (Prisma Lens System™).

.
.
.
.

Individuelle forstørrelser

Individuelle forstørrelser
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Ultrakompakt, prisvindende
letvægtsdesign giver komfort
hele dagen.
Høj forstørrelse til krævende
behandlinger.
Bredt synsfelt, krystalklart fra
kant til kant.
PowerUp-system – mulighed for
senere ændring af forstørrelse.
Låsbar finjustering af fokus.
Bevægelsesfriheden opretholdes
takket være god dybdeskarphed.
Lup-okularer og stel i titanium.
Mulighed for ergonomiske
prismer (Prisma Lens System™).
Individuelle forstørrelser
3.5
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Kepler Kompakt

.

Lupbrille til førstegangs-brugere
med god komfort og præcision.
Kvalitetsforstørrelse til en
overkommelig pris.
Galilei letvægtslinsesystem i et
aluminiums-okular.
Passer til alle ExamVisions brillestel.

Kepler Advanced
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Den eneste lupbrille med
4 forstørrelser.
Skift forstørrelse via det enkle
Turn‘N’Click system.
Perfekt forstørrelse til alle dine
krævende behandlinger.
Let og behagelig ved brug hele
dagen - 20 gram lettere end andre
sammenlignelige lupbriller.
Uovertruffen skarphed fra lav til
høj forstørrelse.
Fremstillet af titanium og
kulfiberforstærket komposit.
Mulighed for ergonomiske
prismer (Prisma Lens System™).
4 forstørrelser i 1 lupbrille
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Stel

Vi stræber efter at give dig holdbare og samtidig moderigtige
stelmuligheder, der vil løfte din præstation og understøtte din
personlige modepræference.

Tilbehør

ExamVision tilbyder et bredt udvalg af tilbehør, som
med sine unikke designdetaljer og funktionalitet
komplementerer og fuldender dine lupbriller og dit
lyssystem.

Alle ExamVision stel kommer med 5-års garanti.

Fra mere funktionelt og essentielt tilbehør,
såsom rejse-kuffert, rengøringsløsninger og
beskyttelsesvisirer i forskellige størrelser, til tilbehør,
der understreger din personlige stil. F.eks. et stort
udvalg af farvede hockeyender.
Tilføj yderligere komfort og design til dine daglige
arbejdsrutiner. Se på examvision.com, hvad der
passer til dine behov.

Panto v1

.
.
.
.

Sport v2
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Letvægtsstel af titanium på 13,9 g.
Afrundede kanter og slank, vintagefølelse, der passer de fleste.
Fås i klassiske farver og SPLASHfarver, i alt 11 farver at vælge imellem.
Kan monteres med ethvert af vores
fire lupsystemer.

Letvægtsstel af titanium på 14,4 g.
Vinder af Red Dot Design Award
2012.
Vælg mellem tre farver – Lunar Grey,
Midnight Blue eller Desert Rose.
Kan monteres med ethvert af vores
fire lupsystemer.
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Carbon v1

.
.
.
.

Icon v2
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Stilfuld carbon-front og
titaniumstænger.
Vores letteste stel på kun 12 g.
Stænger kan fås i Raw og
Rose Gold.
Vælg mellem Essential, Galilean eller
Kepler Advanced lupsystemer.

.
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Letvægtsstel af titanium på 15,5 g.
Mulighed for at tilføje en diamant,
rubin eller safir beliggende i en
sterlingsølv-fatning.
Fås i Rød, Blå, Sort og Raw.
Kan monteres med ethvert af vores
fire lupsystemer.

BlueLight Protection
kan anvendes på både:
1 Lup-okularer
2 Glas
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Ergonomi
God ergonomi er en forudsætning for et godt og sundt arbejdsliv.

ExamVision lys
Som supplement til ExamVisions lupbriller er vores skræddersyede lyssystemer
designet til at levere den rette mængde lys præcis dér, hvor du har brug for det.
Læs mere på examvision.com for at finde den løsning, der passer til dine behov.

Brug
forstørrelse

Få kvalificeret
ergonomisk rådgivning

Prisma Lens
System™

Lupbriller hjælper dig ikke
kun med at opnå en optimal,
ergonomisk arbejdsstilling.
Du øger også afstanden
mellem dig og patienten
ved at sidde mere oprejst.
Derfor hjælper 100%
tilpassede lupbriller dig med
at udføre kvalitetsarbejde,
uden at gå på kompromis
med hverken din krop eller
sikkerhed.

Med dine ExamVision
lupbriller modtager du
kvalificeret rådgivning
fra specialister, der er
uddannet i god ergonomi.
Din forhandler tilbyder
således ergonomiske råd
til at hjælpe dig med at
arbejde på en måde, der
fremmer fysisk velvære og
god kropsholdning.

Det unikke Prisma Lens
system™ giver dig mulighed for at sidde mere
oprejst, så du opnår en
bedre arbejdsstilling ved
at få fokus for dit synsfelt
til at virke højere, end det i
virkeligheden er.
Prisma Lens system™ er
valgfrit.

Med Prisma Lens System™
Med lupbriller
Uden lupbriller

Nøglefunktioner
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Et stort udvalg af lyssystemer
til rådighed.
2 til 24 timers driftstid, afhængigt af
det valgte lyssystem og lysintensitet.
Mulighed for trådløse eller kabelforbundne løsninger.
Håndfri betjening til sterile miljøer.
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Rønvig Syn & Ergonomi
Gl. Vejlevej 57
8721 Daugaard
Tlf. 75 89 57 11
info@ronvig.dk
www.ronvig.dk

Følg os

instagram.com/examvision/
linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com

22.07.DK.Rnvg

facebook.com/ExamVisionDK

