
Krijg een groter beeld, een beter beeld en een
scherper zicht.
Alleen met de nieuwe Welch Allyn MacroView™-otoscoop.
De nieuwe Welch Allyn Macro View-otoscoop zal voor altijd de manier veranderen waarop u het oor bekijkt – zonder uw manier

van werken te veranderen. Deze moderne otoscoop bevat geavanceerde optische onderdelen die de vergroting verhogen terwijl ze

u een vrijwel compleet zicht op het tympanisch membraan bieden- panorameren wordt vrijwel overbodig. Bovendien verbetert de

Macro View de visualisatie door zijn gemakkelijk te focussen ooglens, waardoor u beter voorbij de oorsmeer kunt kijken. Vocht

achter het trommelvlies kunt u localiseren en testen kunt u uitvoeren zonder uw bril. Het komt erop neer dat: Macro View u een

groter, beter en scherper zicht geeft op het oor – waardoor u uw dagelijkse testen sneller en efficiënter uit kunt voeren.

Een tweemaal zo groot gezichtsveld

30% meer vergroting dan een traditionele otoscoop

Bijna volledig zicht op het tympanisch membraan

Betere helderheid en definitie van oriëntatiepunten

De mogelijkheid om de focus bij te stellen bij een
variabele oorkanaallengte of verziende ogen

Tipgreep voor het stevig bevestigen van oorspecula,
samen met een disposabel uitspuitelement

Voordelen van de Welch Allyn MacroView-otoscoop zijn:
Bijna volledig zicht op het

tympanisch membraan



De verstelbare focusdraaischijf geeft
u de mogelijkheid u , aan variabele
oorkanaallengtes en uw verziende
ogen, aan te passen

Standaard focuspositie
(de stip en de lijn)

Kies tussen een wegwerp en
een herbruikbare oorspecula

Insufflatiepoort voor
pneumatische otoscopie

De tipgreep garandeert dat de oorspecula
goed vastzit en gemakkelijk weggegooid
kan worden

Optionele keel illuminator

Ontdek hoe de nieuwe Welch Allyn Macro View-otoscoop u kan helpen uw KNO-testen naar een hoger
niveau te brengen. Ga voor meer informatie naar www.welchallyn.com/macroview

Geavanceerde optische onderdelen geven
u een tweemaal zo groot gezichtsveld en
30 % meer vergroting dan bij een
conventionele otoscoop
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De Welch Allyn MacroView™-otoscoop
Bestelinformatie

23820 Welch Allyn MacroViewTM -otoscoop
met keelverlichter

23810 Welch Allyn MacroViewTM -otoscoop

De Welch Allyn Otoscoop is ook verkrijgbaar
in diagnostische sets, bureauladersets en
geïntegreerde muursystemen.

Accessoires

23804 Insufflatorlamp

06500-U Reserve lamp

52432-U Universele KleenSpec® disposabel
oorspecula voor kinderen

52434-U Universele KleenSpec® disposabel
oorspecula voor volwassenen

24400-U Set van vier herbruikbare oorspecula
(2, 3, 4, & 5 mm)

NIEUW! SofSeal™ – Past op de uiteinden
van Welch Allyn oorspecula voor verbeterde
afsluiting en comfort tijdens pneumatische
otoscopie

24330 SofSeal, Medium – aanbevolen voor
3, 4 & 5 mm oorspecula

24320 SofSeal, Small – aanbevolen voor
2, 3 & 4 mm oorspecula

NIEUW! Specula met Gleuf,
waarmee ingrepen tijdens het kijken
kunnen plaatsvinden

52700 Instrumentatie Tip (Toepasbaar op 23810
en 23820 MacroView Otoscoop)


