
REFRATOR DE GREENS

BR-7

de garantia
3 anos



REFRATOR DE GREENS  BR-7 
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Suporte de coluna

Presilha do suporte de coluna

Parafuso de fixação da haste de leitura

Suporte da haste de leitura

Nível

Escala DP

Knob do descanço de testeira

Knob de nível

Knob de DP

Alavanca de convergência11
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Escala de lentes auxiliares

Knob de lentes auxiliares

Grande controle de esférico

Dispositivo de alinhamento de córnea

Escala de grau esférico

Disco de marcação de esférico

Escala do eixo cilíndrico

Indicador do eixo cilíndrico

Escala de referência do eixo cilíndrico
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Escala de grau cilíndrico

Unidade de cilindro cruzado

Knob de ajuste de grau cilíndrico 

Knob de eixo de cilíndrico

Unidade de rotação de prisma
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Face ShieldSpring Clip

Forehead Rest

Esférico

Cilíndrico

Passo: 0.25 dioptrias

Eixo Cilíndrico

Prisma

Lentes auxiliares

Passo: 0.25 dioptrias

  Alcance: 0,00 a - 6.00 dioptrias

                0.00 a - 8 dioptrias ( com
lentes adicionais de - 2 00 dioptrias )

0 a 180  ,  passo: 5 

0    a 20     , passo 1   

+16.65 a -19.00 dioptrias

Cilindro cruzado

Acessórios Inclusos

2x -.12D e -2.00 ( lentes cilíndricas, 2x lentes 

Ajuste de DP 48~75mm, passo: 1mm

planas  para tampar abertura frontal )
Lente acessórias inclusas

e haste de leitura, capa protetora, 

protetor de face e estojo para lentes.

1 cartão de leitura de perto com suporte

Peso aproximadamente 4.5kg

Cores disponíveis Bege claro ou preto

Dimensões 318 x 293 x 96 (mm)

oo

  25 dioptrias

(10   I) ou (6   U) - 10     base no
                 olho esquerdo

(O) _ abertura ( 2 posições )

(R) _ lentes retinoscópicas + 1.5D

(P) _ polarizador de lentes 

Branco - olho esquerdo / Vermelho - olho direito 
WMV ou RMV - haste Maddox, vertical

(   .50 ) --    .050 cilindro fixo

(OC) -- oclusor

(6   )     base acima 
olho direito

( dissociando prisma )

45  olho esquerdo / 135   olho direitooo

WMH ou RMH - haste Maddox, horizontal
Branco - olho esquerdo / Vermelho - olho direito 

(RL) _ lentes vermelhas

(+.12)  - + 0.12 D esférico

(PH) -  Pin hole 

Design e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio

Descanso de testa

Protetor FacialPresilha do Protetor facial
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