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Dino-Lite mikroskopy USB, dla specjalistów

Mikroskopy cyfrowe Dino-Lite
Mikroskopy cyfrowe Dino-Lite już udowodniły swoją wartość na całym świecie. 
Wiele różnych profesjonalistów używa ponad 150 różnych modeli Dino-Lite  na 
codzień. Wszystkie modele są łatwe w użyciu, uniwersalne w zastosowaniu  I 
przystosowane do wykonywania codziennych zadań, Dino-Lite stały się 
nieodzownym narzędziem dla wielu ludzi.

Specjalne modele dla nauk biologicznych I opieki zdrowotnej
Dino-Lite rozwiną specjalny asortyment produktów dla nauk biologicznych 
i opieki zdrowotnej. Asortyment ten zawiera kilkanaście modeli o 
specjalistycznych zastosowaniach: 

• DermaScope • CapillaryScope  
• TrichoScope • IriScope
• EarScope  • PodoScope

Wszystkie produkty medyczne Dino-Lite są 
Urządzeniami Medycznymi Klasy 1 - Zgodnie  
z dyrektywą 93/42/EEC ze zmianami 2007/47/EC

www.dino-lite.eu/medical
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Wraz z mikroskopem Dino-Lite DermaScope® 
ujrzały światło dzienne kompaktowe i 
niedrogie dermatoskopy nowej generacji. Te 
poręczne, łatwe w użyciu cyfrowe mikroskopy 
USB można szybko wdrożyć i rozmieścić, i 
używać do tworzenia ostrych i wyraźnych zdjęć 
i fi lmów wideo dla ilustracji szerokiej gamy 
problemów i chorób skóry, bez odczuwania 
bólu lub długiego czasu oczekiwania przez 
pacjenta.

Wszystkie mikroskopy Dino-Lite DermaScopes 
mają wbudowany regulowany polaryzator, 
który zmniejsza efekt odbłysków skóry. To 
pozwala na lepsze obrazowanie warstwy skóry, 
uszkodzeń i znamion. Mikroskop DermaScope 
obsługuje wykorzystanie wody lub oleju, ale 
nie zawsze jest to konieczne.

Mikroskopy Dino-Lite DermaScopes są 
dostępne z różnymi poziomami powiększenia, 
najlepiej sprzedające się modele mają dwa 
różne poziomy powiększenia (około 20 x do 
około 45 x) bez konieczności zmiany odległości 
do skóry. Jeśli jest używana dodatkowa 
nasadka, to jest również możliwe podjęcie 
obrazu z większej powierzchni przy 
powiększeniu 10 x.

Idealny do szybkiego skanowania lub 
wyświetlenia na ekranie
Ze względu na te właściwości, mikroskopy 
DermaScopes® szczególnie nadają się do 
szybkiego, szczegółowego wykonywania zdjęć 
skóry, a zdjęcia mogą być przechowywane, 
edytowane lub analizowane. To pozwala 
lekarzowi lub dermatologowi pracować 
bardziej efektywnie i sprawia, że mikroskopy 
DermaScopes są idealne do szybkiego 
skanowania, pokazywania na ekranie lub 
wstępnego badania  potencjalnych pacjentów.

Ze względu na szybkość działania, prostotę 
użycia i zapisywaniu obrazów cyfrowych w 
pamięciach masowych oraz ich współdzieleniu 
i udostępnianiu, dermatoskopy Dino-Lite są 
powszechnie stosowanymi narzędziami w 
teledermatologii, a ta szybko rozwijająca się 
forma usługi przyczynia się do poprawy 
sprawności niezbędnej w udoskonalaniu opieki 
zdrowotnej.

Dino-Lite DermaScopes są zdecydowanie 
przeznaczone nie tylko dla profesjonalistów 
medycznych, takich jak lekarze interniści lub 
dermatolodzy, łatwość używania i dostępność 
czyni również z dermaskopu DermaScope 
doskonałe narzędzie dla terapeutów skóry lub 
profesjonalistów medycyny estetycznej. 
Oczywiście wszystkie dermaskopy 
DermaScopes są certyfi kowane jako wyroby 
medyczne w ramach dyrektywy 93/42/EWG, 
zmodyfi kowanej przez 2007/47/EC.



DermaScope Polarizer HR
Dino-Lite Dermascope Polarizer HR (MEDL7DW) ma 5-megapikselowy 
aparat/kamerę do przechwytywania bardziej szczegółowych, 
ostrzejszych obrazów i ma wbudowany w pełni regulowany fi ltr 
polaryzacyjny, aby znacznie zmniejszyć zjawisko odbłysków skóry.
Dino-Lite DermaScope® Polarizer HR jest odpowiedni dla każdego lekarza 
lub dermatologa lub specjalisty chorób skóry.

DermaScope Polarizer
Dino-Lite DermaScope Polarizer (MEDL4DW) ma 1,3 megapikselowy 
aparat fotografi czny/kamerę, którymi można robić ostre zdjęcia skóry i 
ma wbudowany i w pełni regulowany fi ltr polaryzacyjny, aby znacznie 
zmniejszyć efekt połysku skóry.
Dino-Lite DermaScope® Polarizer jest odpowiedni dla każdego lekarza lub 
dermatologa lub specjalisty chorób skóry.

OBUDOWA 
METALOWA

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

5 MEGAPIKSELI
2592 x 1944

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

NASTAWIALNY
~10 - 50x

NASTAWIALNY
~10 - 50x

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

MACROZOOM 
FOV & DOF

MACROZOOM 
FOV & DOF

WYMIENIALNA 
POKRYWKA

WYMIENIALNA 
POKRYWKA

USB 2.0 USB 2.0

1,3 MEGAPIKSELI
1280 x 1024



DermaScope Polarizer HR 200x
Dino-Lite DermaScope Polarizer HR 200x (MEDL7DM) ma aparat 
fotografi czny o rozdzielczości 5 megapikseli i powiększeniu od 10 x do 70 
x, i około 200 x. Ten model dermaskopu posiada również wbudowany i w 
pełni regulowany fi ltr polaryzacyjny służący do zmniejszenia efektu 
połysku skóry.
W praktyce ten model jest używany do analizy i interpretacji biopsji i innych 
preparatów, w skrócie, bardziej i więcej dla badań laboratoryjnych.

DermaScope Polarizer 200x
Dino-Lite DermaScope Polarizer 200x (MEDL4DM) ma aparat 
fotografi czny o rozdzielczości 1.3 megapikseli i powiększeniu od 10 x do 
70 x i 200 x. Ten model dermaskopu posiada również wbudowany i w 
pełni regulowany fi ltr polaryzacyjny służący do zmniejszenia efektu 
połysku skóry.
W praktyce ten model jest używany do analizy i interpretacji biopsji i innych 
preparatów, w skrócie, bardziej i więcej dla badań laboratoryjnych.

1,3 MEGAPIKSELI
1280 x 1024

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

USB 2.0

OBUDOWA 
METALOWA

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

5 MEGAPIKSELI
2592 x 1944

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

NASTAWIALNY
~10 - 70x & 200x

NASTAWIALNY
~10 - 70x & 200x

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

USB 2.0



Lekarz
Lekarz w Baarn, Holandia używa kilku modeli 
Dino-Lite: 

„Dermatoskop Dino-Lite tworzy lepsze i 
wyraźniejsze obrazy skóry niż jakikolwiek 
standardowy aparat cyfrowy z przyciskiem macro. 

Ponieważ mikroskopy Dino-Lite podłączane są 
bezpośrednio do komputera poprzez USB, obraz 
może być natychmiast przeanalizowany na 
dużym ekranie i udostępniony pacjentowi, 
baterie nigdy się nie kończą, światło jest zawsze 
jasne. Ponieważ mikroskopy Dino-Lite 
podłączone są do mojego PC, mogę łatwo i 
szybko przechowywać i udostępniać 
otrzymywane dzięki nim obrazy.

Obrazy otrzymane dzięki Dino-Lite mogą być 
umieszczane w Elektronicznym Pliku Pacjenta za 
pomocą 3 kliknięć myszki. Mogę z łatwością 
dodawać obrazy do mojej „biblioteki” schorzeń 
skóry. Używam Dermatoskopu do telekonsultacji 
ze specjalistami dermatologami.

W szpitalu Baarn’s Meander znajduje się specjalna 
poliklinika ‘podejrzanych znamion na skórze’, 
gdzie dermatolodzy mogą dokonać biopsji 
podczas pierwszej wizyty, jeżeli tylko są lekarzem 
danego pacjenta.

Obraz mówi więcej niż słowa; można bardzo 
szybko ocenić stan pacjenta. Jestem wielkim 
zwolennikiem wzrokowego badania.”

Teledermatologia 
Holenderski instytut ochrony zdrowia Centrum 
Medyczne Ksyos Tele skupia się na badaniach 
rozwoju i wprowadzeniu tele konsultacji w 
regularnej ochronie zdrowia. Ksyos 
współpracuje z ponad 3500 lekarzy i 2000 
specjalistami medycznymi jak również z 
personelem para medycznym w zakresie tele 
kardiologii, tele dermatologii , tele okulistyce 
oraz tele pulmatologii. 

Ksyos oferuje usługi tele dermatoskopowe od 
początku roku 2011. Lekarze zainteresowani tą 
usługą posiadają opcję użycia cyfrowego 
dermaskopu Dino-Lite, co postrzegane jest jako 
główna zachęta do rozpoczęcia tele 
dermatoskopii. Lekarze obecnie używający 
Dino-Lite uważają go za bardzo uniwersalny  i 
łatwy w użyciu. Bezpośrednie połączenie z 
komputerem jest uważane jako jedna z 
najważniejszych funkcji. Lekarz rodziny  może 
użyć bezpiecznej aplikacji na stronie 
internetowej aby przesłać obrazy dermatos-
kopowe, włączając w to dane pacjenta oraz jego 
historię medyczną.

W uzyciu



Bogacenie dośiwdaczenia 
Używanie Dermaskopu wymaga przyzwycza-
jenie. Van der Velde: ” Tak, musiałem znaleźć 
nośnik obrazu pomiędzy skórą a mikroskopem 
i odkryłem, że woda działa najlepiej. Trzeba 
trochę pomanewrować Dino-Lit aby otrzymać 
najlepszy obraz ale szybko się tego uczysz.”

Dla Van der Velda używanie DermaSkopu 
Dino-Lite oznacza również wzbogacenie 
doświadczenia.” Nie mam ambicji aby zostać 
dermatologiem ale przez oglądanie obrazu i 
szybkie otrzymywanie rezultatu uczę się 
czegoś cały czas. Można powiedzieć, że 
DermSkope posiada wysoką wartość dodaną  i 
większa jej cześć jest z korzyścią dla pacjenta.”

Medycyna na odległość z DermaScope 
Dino-Lite  
Albert van der Velde jest lekarzem rodzinnym 
w Haarlem, w Holandii i opiekuje się ponad 
2,200 pacjentami w swojej przychodni. Jeśli 
chodzi o technologię zawsze stara się być na 
bieżąco i pracuje już od pewnego czasu z 
DermaSkopem Dino-Lite.

”Z korzyścią dla mnie i moich pacjentów”, 
mówi Van de Velde.” DermaSkope jest 
niewielki jeżeli chodzi o wymiar a moi pacjenci 
mogą widzieć na ekranie to co ja widzę, co 
angażuje ich również w proces diagnozy. 
Największą przewagą jest oczywiście szybkość 
pracy. Wysyłam swoje wnioski i zdjęcia do 
KSYOS (organizacji tele dermatologicznej) i 
otrzymuję rezultaty następnego dnia.

Są negatywne i pozytywne strony tej sytuacji. 
Jeżeli rezultat jest pozytywny, mogą uspokoić 
natychmiast pacjentów , rozmawiając z nimi 
przez telefon, ale jeżeli jest coś podejrzanego, 
pacjent odiwedzi dermatologa następnego 
dnia zamiast czekać w zawieszeniu przez kilka 
tygodni. Czyli niezależnie, jaka jest sytuacja 
jest to lepsze dla pacjenta.”



Dino-Lite
EarScope



Lekarz w Baarn, Holandia używa kilku modeli 
Dino-Lite: „ Mój Otoskop Dino-Lite umożliwia 
otrzymywanie pięknych obrazów z wnętrza 
ucha; używam go do badania membrany 
bębenkowej moich pacjentów. Dzięki 
Otoskopowi mogę nawet przebadać swoją 
własną błonę bębenkową.

Ponieważ mikroskopy Dino-Lite podłączane są 
bezpośrednio do komputera poprzez USB, 
obraz może być natychmiast przeanalizowany 
na dużym ekranie i udostępniony pacjentowi, 
baterie nigdy się nie kończą, światło jest 
zawsze jasne. Ponieważ mikroskopy Dino-Lite 
podłączone są do mojego PC, mogę łatwo i 
szybko przechowywać i udostępniać 
otrzymywane dzięki nim obrazy.

Obrazy otrzymane dzięki Dino-Lite mogą być 
umieszczane w Elektronicznym Pliku Pacjenta 
za pomocą 3 kliknięć myszki. Mogę z łatwością 
dodawać obrazy do mojej „biblioteki” 
schorzeń skóry. Obraz mówi więcej niż słowa; 
można bardzo szybko ocenić stan pacjenta. 
Jestem wielkim zwolennikiem wzrokowego 
badania.”

W uzyciuDino-Lite EarScope jest cyfrowym otoskopem- 
łatwym w użyciu i bardzo pomocnym narzędziem 
w medycynie ogólnej, audiologii oraz przy 
badaniach uszu, nosa oraz gardła. Otoskop 
umożliwia łatwe badanie i fotografię kanału 
usznego, bębenka oraz ucha zewnętrznego.

Przy jego użyciu łatwo zdiagnozować problemy 
uszne takie jak stan zapalny, zator woskowiny 
usznej lub obecność płynu za bębenkiem 
usznym. Diagnozy te są wsparte jasnymi i 
wyraźnymi zdjęciami, uzyskanymi dzięki 
wbudowanemu oświetleniu diodowym oraz 
regulowanym powiększeniu od 55 do 90 razy 
(Modele 1,3 megapikseli).

Wszystkie otoskopy Dino-Lite posiadają 
połączenie USB i działają bez od baterii. Dlatego 
też są zawsze gotowe do użycia. Obraz może być 
oglądany na ekranie komputera, co upraszcza 
proces diagnozy; można go również pokazać 
pacjentowi. Obrazy, zarówno w formie zdjęć jak i 
filmów video, mogą zostać łatwo zachowane 
cyfrowo, dodane do pliku pacjenta lub przesłane 
do dalszej konsultacji lekarskiej. Wszystkie 
otoskopy są kompatybilne z systemem Windows i 
MacOS.

EarScope Basic MEDL3E posiada rozdzielczość 
VGA i nadaje się do użytku domowego. Wziernik 
można odłączyć i wysterylizować, aby zapewnić 
odpowiednią higienę.

EarScope Pro MEDL4E jest przeznaczony do 
profesjonalnego użycia, posiada rozdzielczość 1,3 
mega pikseli oraz wymienny wziernik o 
wymiarach 3,4 oraz 5 mm. Do urządzenia dołącza 
się po dziesięć wzierników każdego rozmiaru, 
możliwe jest również zamówienie dodatkowych 
sztuk. Wszystkie zalety wspomniane wcześniej 
mają również zastosowanie do tego modelu.

Najwyższy model z rozdzielczością 1,3 
megapiksela to EarScope Pneumatic MEDL4EP. 
Przy użyciu tego modelu, lekarze mogą korzystać 
dodatkowej funkcji, która umożliwia wpuszczenie 
powietrza do kanału usznego i tym samym ocenę 
ruchliwości bębenka usznego, prowadzącą do 
diagnozy zapalenia ucha środkowego. Tak jak 
EarScope Pro ten model posiada wymienne 
wzierniki, w tym przypadku w wymiarach 2.5 
oraz 4 mm.



EarScope Pro  
EarScope Pro (MEDL4E) jest kompaktowym i bezpiecznym rozwiązaniem 
do wizualnego badania błony bębenkowej i ucha zewnętrznego. Model 
MEDL4E jest modelem Pro z rozdzielczością 1,3 megapiksela i 
powiększeniem 55 ~ 90x. Model ten dostarczany jest wraz z jednora-
zowymi wziernikami 3, 4 i 5 mm (10 każdego rodzaju).

EarScope Pneumatic
EarScope Pneumatic (MEDL4EP) jest kompaktowym i bezpiecznym 
rozwiązaniem do wizualnego badania błony bębenkowej i ucha 
zewnętrznego. MEDL4EP jest modelem Pro z rozdzielczością 1,3 
megapiksela i powiększeniem 55 ~ 90x. Dostarczany jest z gumową 
nasadką (gruszką), która po ściśnięciu wdmuchuje powietrzne do kanału 
usznego, umożliwiając lekarzowi zobaczenie, jak porusza się bębenek 
uszny. Model ten jest dostarczany z jednorazowymi wziernikami o 
wymiarach 2,5 i 4 mm (10 każdego rodzaju).

1,3 MEGAPIKSELI
1280 x 1024

1,3 MEGAPIKSELI
1280 x 1024

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

NASTAWIALNY
~55 - 90x

NASTAWIALNY
~55 - 90xUSB 2.0 USB 2.0



EarScope Basic
EarScope Basic (MEDL3E) jest kompaktowym i bezpiecznym 
rozwiązaniem do badania ucha. Nakładka jest odczepiana dla 
zachowania higieny. MEDL3E posiada rozdzielczość 640x480 i 
powiększenie 20 ~ 30x. Model ten dostarczany jest wraz z jednora-
zowymi wziernikami 3, 4 i 5 mm (10 każdego rodzaju).

EarScope Uchwyt urządzenia
Uchwyt HDE-01 urządzenia Dino-Lite - jest to lekki aluminiowy uchwyt, 
który zapewnia bardziej ergonomiczny i naturalny chwyt podczas 
korzystania z urządzenia Dino-Lite.

NASTAWIALNY
~20 - 30x

4 BIAŁE ŚWIATEŁKA LED, 
NIE PRZEŁĄCZALNE

USB 2.0
ROZDZIELCZOŚĆ VGA
640 x 480



Dino-Lite
CapillaryScope



Kapilaroskopia to badanie naczyń 
włoskowatych (drobnych naczyniek 
krwionośnych) skóry na krawędzi paznokcia. 
Kapilaroskop Dino-Lite pokazuje naczynia 
włoskowate w dużym powiększeniu, 
umożliwia dostrzeżenie zwężeń naczyń, 
formujących się guzków i miejsc krwawienia. Z 
tymi informacjami lekarze mogą 
zdiagnozować stan naczyń krwionośnych w 
całym organizmie. Kapilaroskopia naskórka 
może wykazać, na przykład, stwardnienie lub 
zapalenie skórnomięśniowe.

CapillaryScope Dino-Lite został zaprojek-
towany specjalnie do kapilaroskopii naskórka. 
Obrazy mogą zostać zapisane w formie 
fotografi i lub fi lmu video. Rozdzielczość rzędu 
1,3 megapiksela i powiększenie rzędu około 
200 lub 500x zapewnia otrzymanie bardzo 
wyraźnego obrazu. Obraz cyfrowy może 
zostać zapisany na każdym medium 
cyfrowym.

Kopilaroskop nie wymaga baterii, ponieważ 
jest zasilany przez złącze USB. Oświetlenie 
zapewnia 8 diod, dlatego zewnętrzne źródło 
światła nie jest potrzebne. Oglądanie 
obiektów przez obiektyw mikroskopu jest już 
staromodne, obecnie obraz może być 
oglądany na monitorze komputera, laptopa 
lub tablecie z systemem Windows, z którego 
może on również być udostępniony 
pacjentowi.

Kapilaroskop posiada wytrzymałą, plastikową 
obudowę także urządzenie to jest 
odpowiednie do intensywnego, codziennego 
użycia. Model ten jest certyfi kowany zgodnie z 
Dyrektywą dotyczącą Urządzeń Medycznych 
93/42/EEC, z poprawkami w 2007/47/EC.

Całe niezbędne oprogramowanie jest 
załączone, co umożliwia szybkie rozpoczęcie 
pracy.



CapillaryScope 500 Pro
Mikroskop CapillaryScope 500 Pro (MEDL4N5 Pro) wykorzystuje 
najnowszą, najnowocześniejszą optykę i oferuje obraz o wspaniałej 
jakości i reprodukcję koloru, w swej solidnej i kompaktowej obudowie. Z 
tym kompaktowym i wszechstronnym cyfrowym mikroskopem 
CapillaryScope jest bardzo łatwo chwytać i przechowywać bardzo 
szczegółowe obrazy (zdjęcia) kapilaroskopii paznokci w bardzo wysokim 
powiększeniu 500x.

CapillaryScope 200 Pro
Mikroskop CapillaryScope 200 Pro (MEDL4N Pro) wykorzystuje 
najnowszą, najnowocześniejszą optykę i oferuje obraz o wspaniałej 
jakości i reprodukcję koloru, w swej solidnej i kompaktowej obudowie. 
Mikroskop CapillaryScope 200 Pro ma niższe powiększenie nioż 
CapillaryScope 500 Pro, maksymalne powiększenie jest 200x, ale ze 
względu na większe pole widzenia (FOV) będzie można spojrzeć na 
większą liczby naczyń włosowatych w jednym obrazie.

1,3 MEGAPIKSELI
1280 x 1024

1,3 MEGAPIKSELI
1280 x 1024

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

USTALONY
~500x

NASTAWIALNY
~20 - 200xUSB 2.0 USB 2.0



CapillaryScope 500
Urządzenie CapillaryScope 500 (MEDL4N5) jest wersją tańszą, bardziej 
przyjazną dla okrojonego budżetu, w zakresie mikroskopów Dino-Lite 
CapillaryScope. CapillaryScope 500 jest specjalną wersją przeznaczoną 
do badania mikrokrążenia (funkcji przepływu mikrokapilarnego) pod 
paznokciami. Utrwalanie i przechowywanie powiększonych, doskonale 
ostrych obrazów jest bardzo proste. Powiększenie wynosi 500x.

Dino-Lite Pedał
Pedał SW-F1 umożliwia robienie zdjęć przy pomocy mikroskopów 
cyfrowych Dino-Lite poprzez naciśnięcie pedału. Dodatkowe 
oprogramowanie nie jest potrzebne, wystarczy podłączyć urządzenie do 
portu USB i jest ono gotowe do użytku.

PLUG AND PLAYUSB 2.0

1,3 MEGAPIKSELI
1280 x 1024

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

USTALONY
~500xUSB 2.0



Szybsza diagnoza twardziny skóry za 
pomocą Dino-Lite CapillaryScope
Jeżeli pacjent podejrzewa regularne 
stwardnienie, Dino-Lite CapillaryScope może 
zostać użyty do przeprowadzenia szybkiego i 
bezbolesnego badania naczyń włoskowatych w 
naskórku. Actelion Pharmaceuticals Ltd 
współpracuje z reumatologami aby uczynić tą 
procedurę ogólnie stosowalną tak szybko jak to 
jest możliwe.

Actelion Pharmaceuticals Ltd jest Szwajcarską 
firmą biofarmateutyczną, koncentrującą się na 
odkrywaniu, rozwoju I wprowadzaniu na rynek 
leków sierocych.” To są leki stosowane w 
przypadkach nierozwiązanych problemów 
medycznych, które w większości przypadków 
dotyczą niewielkiej grupy pacjentów,” mówi 
brand manager Peter Dingeldein z holenderskiej 
dywizji Actelion Pharmaceuticals Ltd. Twardzina 
układowa jest jedną z rzadszych chorób, na jakie 
nasza firma dostarcza leków. Ta rzadka, 
chroniczna choroba jest spowodowana 
zaburzeniami układu odpornościowego, dlatego 
też nazywana jest chorobą auto 
immonulogiczną. W twardzinie układowej 
zdrowe tkanki ulegają uszkodzeniu i powstaje 
tkanka łączna. Waskulopatia to jedna z cech 
charakterystycznych tej choroby, która często 
przynosi skutki w postaci owrzodzeniu palców 
oraz bólu palców.

Jeżeli pacjent osiągnie ten etap choroby będzie 
ona miała ogromny wpływa na życie i czynności 
codzienne, takie jak zapinanie guzików i pisanie, 
które staną się bardzo trudne.

Badanie nie inwazyjne
Dingeldein: “Zwraca się zwiększoną uwagę na 
wczesną diagnozę twardziny układowej .Dążenie 
jest takie, że im wcześniej wykryje się chorobę 
tym lepiej dla pacjenta ponieważ można 
ograniczyć szkody. Jeżeli pacjent podejrzewa 
twardzinę, badanie naczyń włoskowych 
naskórku wokół paznokcia może dostarczyć 
więcej informacji przydatnych do diagnozy. 
Badanie takie można prosto i szybko wykonać za 
pomocą Dino-Lite CapillaryScope. Jest to prosty, 
nie inwazyjny i bezbolesny test, który pacjenci 
mogą obserwować sami.Działa to uspokonująco 
na wiele ludzi.”

W celu przeprowadzenia umieszcza się kroplę 
oleju na naskórku paznokcia i umieszcza się 
CapillaryScope na miejscu. Naczynia włosowate 
w naskórku są jasno widoczne z powiększeniem 
500x i w ten sposób zaburzenia sugerujące 
twardzice mogą zostać przebadane. W wielu 
przypadkach, reumatolodzy mogą zapewnić 
pacjenta , że nie ma się czym martwić. Jeżeli 
wystąpią anomalię, łatwo jest zrobić zdjęcie lub 
nagrać film za pomocą CapillaryScope’u i 
zachować w pliku pacjenta.

Na wizycie kontrolnej, zwykle po sześciu 
miesiącach, można stwierdzić czy sytuacja 
poprawiła się, pozostała bez zmian czy 
pogorszyła się. Kiedy pacjent zostanie 
zdjagnozowany z twardziną układową, leczenie 
medyczne może rozpocząć natychmiast.

W uzyciu





Dino-Lite
TrichoScope



Trichoskopia jest relatywnie młodą dziedziną 

medycyny, badającą włosy i skórę głowy. 

Trichoskopia jest najczęściej praktykowana przez 

dermatologów, jednak coraz więcej lekarzy 

specjalizuje się w tej dziedzinie. Dino-Lite 

TrichoScope jest doskonałym narzędziem do 

szczegółowego badania skóry głowy, trzonu 

włosa oraz samego włosa.

W przypadku wypadania włosów trichoskopia 

może mieć olbrzymie znaczenie dla pacjentów, 

ponieważ istniej ponad 50 znanych powodów 

utraty włosów i jedynie szczegółowe badanie 

może odkryć ten właściwy. Zdjęcia wykonane za 

pomocą trychoskopów mogą pomóc 

specjalistom w rozpoznaniu problemów ze skórą 

lub włosami lub ich stanem chorobowym i 

zadecydować o metodach leczenia i 

odpowiednich lekarstwach.

Szeroki zakres
TrichoScope jest nie tylko użyteczny w świecie 

medycznym. W kryminalistyce (nauce związanej 

ze znajdowaniem dowodów przestępstw) 

trychoskopy stają się wartościowym narzędziem. 

Przy pomocy zdjęć wykonanych tym 

urządzeniem, specjaliści mogą wyciągnąć ważne 

wnioski dotyczące wieku ofiary, wagi, rasy i stanu 

zdrowia. Dochodzenie może nabrać tempa.

Trychoskopy Dino-lite stają się niezmiernie 

popularne również w salonach fryzjerskich. 

Klienci mogą dosłownie oglądać zabiegi 

fryzjerskie na swoich włosach razem ze 

specjalistami na ekranach komputerów, 

laptopów lub tabletów z systemem Windows. 

Wynik terapii na porost włosów i poprawę ich 

jakości, może być pokazany na zdjęciach 

wykonanych przed i po leczeniu.

Stworzony do działania
Trychoskop jest wytrzymały i dostępny z różnymi 

rozmiarami matryc: VGA, 1,3 megapikseli i pięć 

mega pikseli. Dzięki wbudowanemu oświetleniu 

diodowemu nie jest potrzebne zewnętrzne źródło 

światła. Trychoskop jest połączony i zasilany przez 

USB, więc używanie baterii też nie jest konieczne. 

Wbudowany filtr polaryzujący może być używany 

do stłumienia odblasku.

Obrazy mogą być przeglądane na monitorach 

komputera, laptopa lub tableta z systemem 

Windows i zapisane w formie cyfrowej w bazie 

danych klienta do późniejszych porównań.

 Trychoskop Dino-Lite jest zgodny z 

Dyrektywą dotyczącą Urządzeń Medycznych 

93/42/EEC, z poprawkami w 2007/47/EC. i jest 

kompatybilny z większością systemów 

operacyjnych, takich jak Windows i MacOS. Do 

urządzenia załączone jest całe niezbędne 

oprogramowanie.



TrichoScope Polarizer HR
TrichoScope Polarizer HR Dino-Lite (MEDL7HM) jest doskonałym 
urządzeniem do badania skóry głowy i analiz włosów np. w badaniu 
przyczyn wypadania włosów. Z bardzo dużym powiększeniem, do 200 
razy, pojedynczy włos może być oglądany bardzo szczegółowo. 
5 Megapikselowy czujnik umożliwia wyświetlenie obrazu mikroskop-
owego na dużym ekranie bez utraty jakości, jak również drukowanie 
dużych obrazów.

TrichoScope Polarizer
TrichoScope Polarizer Dino-Lite (MEDL4HM) jest doskonałym 
urządzeniem do badania skóry głowy i analiz włosów np. w badaniu 
przyczyn wypadania włosów. Z bardzo dużym powiększeniem, do 200 
razy, pojedynczy włos może być oglądany bardzo szczegółowo.

5 MEGAPIKSELI
2592 x 1944

1,3 MEGAPIKSELI
1280 x 1024

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

OBUDOWA 
METALOWA

NASTAWIALNY
~10 - 70x & 200x

NASTAWIALNY
~10 - 70x & 200xUSB 2.0 USB 2.0

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA



TrichoScope UV
Dino-Lite TrichoScope UV/White - trichoskop (MEDL4HVW), ma dwa 
rodzaje diod LED, które mogą być przełączane pomiędzy światłem 
białym i promieniowaniem UV. Przy powiększeniu 200-krotnym 
najmniejsze szczegóły włosów i skóry głowy mogą być oglądane z dużą 
dokładnością. Białe światło jest używane dla większości standardowych 
badań, światło ultrafi oletowe UV może służyć do oglądania i 
analizowania zjawisk, które oświetla się lekko światłem UV.

TrichoScope Basic
TrichoScope Basic Dino-Lite (MEDL3H) jest doskonałym urządzeniem do 
badania skóry głowy i analiz włosów np. w badaniu przyczyn wypadania 
włosów. Specjalna nakładka w kształcie stożka umożliwia łatwe 
rozdzielenie włosów na ludzkiej głowie. Z bardzo dużym powiększeniem, 
do 200 razy, pojedynczy włos może być oglądany bardzo szczegółowo.

1,3 MEGAPIKSELI
1280 x 1024

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

PRZEŁĄCZALNE 
UV/BIAŁE LED

ULTRAFIOLETO-
WE ŚWIATEŁKA 
LED 390~400 nm

USB 2.0 USB 2.0NASTAWIALNY
~10 - 70x & 200x

NASTAWIALNY
~10 - 70x & 200x

ROZDZIELCZOŚĆ VGA
640 x 480



Ocena włosów i skóry głowy z 
Trychoskopem Dino-Lite
Firma Hantesis sprzedaje profesjonalistom 
szeroki asortyment produktów do pielęgnacji 
włosów w całej Europie. Poza tym Hantesis 
sprzedaje również trychoskopy Dino-Lite.

“Trychoskop umożliwia specjalistom, którzy 
sprzedają nasze produkty, zdiagnozować 
problemy z włosami i skórą głowy”, wyjaśnia 
kierownik marketingu Hantesis Luca 
Dellaversana. 

Użycie TrichoScope generuje wartość 
dodaną do naszych produktów i wspiera 
naszych specjalistów w ich pracy 
“Nasi specjaliści mogą badać włos, trzon włosa 
i skórę głowy za pomocą trychoskopu , ustalić 
przyczynę problemu i sposób jego 
rozwiązania. Urządzenie jest łatwe w użyciu a 
ponieważ posiada łącze USB , klienci mogą 
oglądać rezultaty na ekranie komputera razem 
ze specjalistą. Powiększony obraz może być 
użyty do wyjaśnienia klientowi jak nasze 
produkty mogą pomóc w rozwiązaniu 
problemu. Użycie trychoskopu generuje 
wartość dodaną do naszych produktów i 
wspiera naszych specjalistów w ich pracy.”

Hantesis pracował już przedtem z 
mikroskopami do włosów ale nie sprawdziły 
się bo były za drogie, powiększenie było za 
małe i trzba było przestudiować instrukcję , 
aby je używać.

Dellaversana: “Wtedy natchnęliśmy się na 
trychoskop Dino-Lit. Łatwy w obsłudze, 
wbudowane oświetlenie LED, zasilany przez 
USD a przede wszystkim przystępny w cenie. 
Wykorzystaliśmy te cechy, szacuję, że obecnie 
około 1000 specjalistów pracuje z 
trychoskopem. To pokazuje, że poważnie 
podchodzimy do naszego biznesu i naszych 
klientów i dostarczamy trafne rozwiązania do 
realnych problemów. Będziemy więc 
kontynuować proponowanie Dino-Lite 
TrychoSkop jako część naszej linii akcesoriów , 
które dostarczamy naszym klientom. Istnieje 
na to realny popyt.”

W uzyciu





Dino-Lite
IriScope



IriScope Dino-Lite jest poręcznym, łatwym w 
użyciu i wartościowym narzędziem dla 
każdego zastosowania medycznego. Bardzo 
ostre obrazy tęczówki wykonane w 
powiększeniu 10-20 krotnym, umożliwiają 
dostrzeżenie szczegółów niewidzialnych 
gołym okiem. Za pomocą iryskopu można z 
łatwością wykryć w oku przypadki 
podrażnienia, zabrudzenia, obecności 
insektów lub innych obiektów, co umożliwia 
odpowiednią diagnozę i dalsze leczenie.

Obrazy z iryskopu mieć rozdzielczość 1,3 
megapiksela, a specjalnie zaprojektowane 
nakładki mogą być umieszczone w oczodole, 
aby uzyskać odpowiednią odległość 
niezbędną do uzyskania perfekcyjnego 
zdjęcia. Iryskop Dino-lite posiada wbudowane 
oświetlenie diodowe w dwóch różnych 
kolorach, białym i żółtym. Ten drugi umożliwia 
zrobienie zdjęć ciemniejszych tęczówek. 
Światełka LED są zasilane z bezpośredniego 
połączenia USB, więc baterie są zbędne, a sam 
iryskop jest zawsze gotowy do użycia.

Wysoka mobilność
Niezwykłą zaletą IriScope jest fakt, że pacjent i 
lekarz mogą patrzeć na monitor razem, 
niezależnie czy jest to monitor komputera, 
laptopa czy tabletu z systemem Windows. 
Pokazuje to jak mobilny jest iryskop Dino-Lite. 
Obrazy i filmy mogą zostać zapisane na 
każdym nośniku cyfrowym.

Iryskop Dino-lite jest certyfikowany zgodnie z 
Dyrektywą dotyczącą Urządzeń Medycznych 
93/42/EEC, z poprawkami w 2007/47/EC. Jest 
dostarczany z dedykowanym 
oprogramowaniem dla systemu Windows i 
MacOS.



IriScope
Nowy, szybki sposób robienia zdjęć oczu i irydoskopii. IriScope (MEDL4R) 
posiada 2x2 diody LED (białe / żółte), które podświetlają oko z obu stron, 
co zmniejsza refl eksy w obrazie, jak również dyskomfort pacjenta. Żółte 
diody zapewniają lepsze obrazy ciemnych tęczówek. Obrazy mają 
maksymalną rozdzielczość 1,3 megapiksela.

1,3 MEGAPIKSELI
1280 x 1024

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWAUSB 2.0

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

PRZEŁĄCZALNE 
BIAŁY/ŻÓŁTY LED

NASTAWIALNY
~10 - 20x



Iridology z Dino-Lite IriScope 
Dino-Lite IriScope umożliwia łatwe kreowanie 
obrazów oczy i tęczówki. Ledwie widoczne 
szczegóły mogą zostać dostrzeżone dzięki 
dużemu powiększeniu. W medycynie 
naturalnej IriScope jest często używany do 
diagnozy tęczówki. Irydiolodzy oceniają stan 
zdrowia pacjentów na podstawie 
charakterystyki kolorów tęczówki oka. Według 
irydiologów diagnoza tęczówki umożliwia im 
stwierdzenie schorzeń takich jak cukrzyca, 
reumatyzm i skaza moczanowa i odpowiednie 
dostosowanie leczenia.

Specjalny aparat do zdjęć tęczówki
Specjalnie uformowana nakładka na aparacie 
mikroskopu umożliwia umieszenie aparatu 
blisko oka. Wbudowane oświetlenie LED- dwa 
białe I dwa żółte światełka LED umożliwiają 
zrobienie dobrych zdjęć bez potrzeby użycia 
zewnętrznego źródła światła. Żółte światełka 
LED są używane aby polepszyć zdjęcia 
ciemnych tęczówek. Lekarz może oglądać 
zdjęcia bezpośrednio na ekranie komputera 
lub laptopa z systemem Windows lub MacOS 
lun na tablecie z systemem Windows, co 
dowodzi uniwersalności i mobilności IriScopu.

Bezpośrednie zaangażowanie pacjenta 
w proces diagnozy
Lekarz medycyny naturalnej Frederike Otger z 
Hague w Holandii, używa IriScopu już od 
jakiegoś czasu. “Jest to poręczny i łatwy w 
użyciu mikroskop z aparatem, umożliwiający 
zrobienie ostrych zdjęć oczu i tęczówek. Z 
dającym się dostosować powiększeniem 
mogę właściwie przybliżyć oko i odkryć 
najdrobniejsze nieregularności. Zarówno ja jak 
i moi pacjenci doceniają fakt, że obraz można 
oglądać bezpośrednio na ekranie. W ten 
sposób pacjent jest bardziej zaangażowany w 
diagnostykę i może również wyrazić swoją 
opinię.

Dla lekarzy medycyny naturalnej Iriscop jest 
dostępnej w rozsądnej cenie, posaida 
niewielkie rozmiary I jest bardzo łatwy w 
użyciu. Obrazy mogą być przechowywane w 
formie cyfrowej w folderze pacjenta. Frederike 
Otger: “Kombinacja z tabletem czyni z IriScopu 
wspaniałe narzędzie podkreślający 
nowoczesny charakter mojej praktyki 
lekarskiej.”

W uzyciu



Dino-Lite
PodoScope



Podiatra to lekarz specjalista chorób stóp i 
kostki. Porady podiatry poszukują również 
pacjenci cierpiący na problemy ze stopami 
spowodowane reumatyzmem lub cukrzycą. 
Problemy z kolanami lub kręgosłupem, które 
są konsekwencjami dysfunkcji stopy są 
również związane z podiatrią. Podiatrzy 
korzystają z urządzeń takich jak lusterko do 
stopy czy skan do stopy, ale mogą również 
używać podoskopu Dino-Lite. Za jego pomocą 
można zdiagnozować mikroangiopatię we 
wczesnym stadium, co oznacza, że można 
zapobiegać neuropatii cukrzycowej.

Za pomocą podoskopu zmiany na stopie i w 
stopie mogą być dokumentowane za pomocą 
zdjęć i filmów. Obrazy te mogą być 
przechowywane w folderze pacjenta. Podiatra 
i jego pacjent mogą oglądać zdjęcia w czasie 
rzeczywistym na laptopie, tablecie z 
systemem Windows lub komputerze. 
Zewnętrzne źródło światła nie jest wymagane 
do badania, ponieważ podoskop posiada 
wbudowane oświetlenie z ośmiu jasnych diod. 
Oświetlenie i sam podoskop są zasilane z 
portu USB, dlatego jest on zawsze gotowy do 
pracy i jego działanie nie zależy od baterii.

PodoScope jest wytrzymały i posiada 
obudowę aluminiową lub z tworzywa, 
przystosowaną do intensywnego 
użytkowania. Filtr polaryzujący jest 
montowany standardowo, by zredukować 
odblask skóry i poprawić jakość obrazu. 
Oprogramowanie niezbędne do użycia 
podoskopu jest zawarte w zestawie i jest 
dostępne w wersji dla Windows I MacOS.

Włoskiego Stowarzyszenia Podiatrystów
Profesor Mauro Montesi jest przewodniczącym 
Włoskiego Stowarzyszenia Podiatrystów. 
Obecnie organizacja ta zrzesza 270 członków z 
całych Włoszech. Montesi jest wielkim 
zwolennikiem Dino-Lite, PodoSkopu 
ponieważ wierzy, iż zapewnia on wielki wkład 
w profesjonalizację zawodu podiatry.

Pomaga sprofesjonalizować podiatrię
Montesi: “Główną zaletą używania PodoScope 
jest to, że umożliwia on podiatrystom 
wykonanie obrazów skóry stopy przez 
przechwytywanie obrazów spod mikroskopu. 
W ten sposób można śledzi, dla przykładu, 
rozwój rany. Dzięki PodoSkopowi można 
odkryć drobne pęknięcia skóry we wczesnym 
etapie, co zapobiega kumulacji bakterii i tym 
samym groźnym infekcją, które mogłyby mieć 
wpływ na mobilność pacjenta. Zbyt późne ich 
wykrycie może prowadzić do neuropatii. 
Dlatego też zdecydowanie zalecamy użycie 
PodoScope w takich przypadkach. Obecnie 
naszym zadaniem jest uczynić naszych 
członków świadomymi istnienia PodoScope 
jak również wyjaśnić jak jego użycie znacznie 
sprofesjonalizuje nasz zawód.”

W uzyciu



PodoScope
Za pomocą PodoScope (MEDLFW) zmiany na stopie i w stopie mogą być 
dokumentowane za pomocą zdjęć i fi lmów. Obrazy te mogą być 
przechowywane folderze pacjenta.

1,3 MEGAPIKSELI
1280 x 1024

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

NASTAWIALNY
~10 - 50x

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

WYMIENIALNA 
POKRYWKA

USB 2.0

Dino-Lite Pedał
Pedał SW-F1 umożliwia robienie zdjęć przy pomocy mikroskopów 
cyfrowych Dino-Lite poprzez naciśnięcie pedału. Dodatkowe 
oprogramowanie nie jest potrzebne, wystarczy podłączyć urządzenie do 
portu USB i jest ono gotowe do użytku.

PLUG AND PLAYUSB 2.0





Dino-Lite 
WiFi Streamer
Możesz używać mikroskopu Dino-Lite bezprzewodowo z IPadem, 
iPhonem lub innym urządzeniem mobilnym. Urządzenie WF-10 WiFi 
Streamer pozwala na bezprzewodowe połączenie modeli Dino-Lite 
poprzez USB i w powiązaniu z systemem operacyjnym Android lub iOS 
(iPhone/iPad) i z odpowiednimi aplikacjami - z dowolnym tabletem, 
smartfonem, lub komputerem.
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