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CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag 

med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner 

ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik 

varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att 

alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande 

producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

ORDERINFORMATION

Produktnr Produktnamn

K-230.28.305 HEINE DELTA 30 Dermatoskop
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** The Apple hardware is not included in the scope of  
delivery. For Apple hardware, please contact an autho-
rized Apple distributor, an Apple Premium Reseller or 
Apple Inc. directly. Apple, the Apple Logo, iPhone and 
iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered  
in the U.S. and other countries.

HEINE 
DELTA 30 
 DERMATOSKOP
DELTA 30 är ett högkvalitativt dermatoskop avsett  

för daglig användning på sjukhus och kliniker. 

Det kan användas både som kontakt/kontaktlöst 

instrument, med såväl polariserat som icke-

polariserat ljus. Det nyutvecklade linssystemet ger 

en kristallklar bild med hela 30mm reellt synfält. 

HEINE DELTA 30 är ett analogt dermatoskop  

som även kan användas för digital dokumentation 

tillsammans med HEINE mobilskal/adapter för 

Apple** – och Android-telefoner.

Oavsett vilket arbetsavstånd du föredrar mellan 

dig och din patient så får du en kristallklar bild tack 

vare HEINEs nyutvecklade akromatiska linssystem. 

Egenskaper som 30mm kristallklar och oförvrängd 

bild, i kombination med LEDHQ-belysning, gör  

DELTA 30 till ditt förmodligen viktigaste 

diagnostiska instrument i kampen mot 

hudförändringar.

 30mm oförvrängd och kristallklar bild.

 LEDHQ skapar perfekt färgåtergivning.

 Ergonomisk design.

Kristallklar bild 
tack vare HEINEs 
nyutvecklade  
akromatiska  
linssystem.

Den vinklade  
produktdesignen 
gör produkten 
ergonomisk.

Utmärkt färg-
återgivning tack 
vare LEDHQ.

Digital dokumen-
tation med Heine 
Derm appen eller 
Heine Cube  
systemet.**


