06
28
32
40
48
64
72
82

Facetadora para Varejo

Mecanismo resistente e durável
A LE-1200 tem alcançado
uma operação estável para
processamento de lente por um
acionamento direto com um
motor exclusivo e sistema de
engrenagem rotativa.

Superando expectativas
A LE-700 não é apenas uma facetadora, é uma estação de corte, com um
blocador inteligente integrado e leitura das lentes de demonstração.

Grooving e Bisel de segurança

Edging Station

Recém-concebido, o “braço multi disco” faz ranhura
e quebra canto automático. Discos especialmente
concebidos para atingir alta precisão em grooving e
bisel de segurança.

Tracer opcional
exclusivo da
Facetadora
Automática LE 700

Características

• Avançado modo de corte suave;
• Estabilizador de pressão do mandril;
• Corte em todos os tipos de materiais de
lentes oftálmicas, CR-,39, Médio Índice,

Alto Índice, Policarbonato, Trivex e Mineral;

• Polimento de borda espelho;
• Ranhura e bisel de segurança;
• Novo leitor de armações;
• Leitura simples da Demo Lens, por

Características

• Painel intuitivo;
• Polimento de Borda;
• Quebra Canto – SFB;
• Medição de diâmetro externo;
• Corte 3D com precisão de ajuste;
• Ranhura (exceto em lentes minerais);
• Tela Touch Screen de alta resolução;
• Blocador Simples e Inteligente embutido;
• Tracer-Free, permite a leitura através da
Demo Lens, com resultado projetado em 3D
na tela;

• Corte em todos os tipos de materiais de
lentes oftálmicas, CR-,39, Médio Índice, Alto
Índice, Policarbonato, Trivex e Mineral;

• Edição de modelos de forma parcial ou total;
• Assistente Next-Step, ou seja, próximo passo,
auxilia o operador a seguir um passo a passo
até o final do processo.

Fácil Editor de Forma
Personaliza os modelos de lentes de forma fácil e
rápida. Incluindo alteração da altura de montagem
de lentes progressivas em armações parafusadas
ou nylon.

sistema de um toque;

• Leitura avançada, para armações de aro
curvado;

Tracer de armação
recentemente projetado
O novo leitor de armação foi projetado
especificamente para LE-700 e faz leituras
com precisão, incluindo armações curva base
alta. Além disso, sua baixa pressão da medida
minimiza a distorção da armação.

• LED de alerta, codificado por cores;
• Editor de forma fácil;
• Mini Bisel;
• Tempo de processamento, 15% mais rápido em

Mini Bisel
O mini bisel sob medida é ideal para
armações finas, como alguns modelos de
metal.
Normal bisel ( 0.8 )	
Mini bisel ( 0.4 )	

comparação com os modelos convencionais.

Maior velocidade de corte
A LE-1200 efetua o corte mais rápido. A
velocidade é de cerca de 35% mais rápido em
comparação com o modelo anterior.

Procedimento de processamento do Mini Bisel	
Bisel da Frente	

Bisel Traseiro	

Design compacto

O Tracer de armação foi projetado para integrar
perfeitamente com o design compacto da
LE-700, sem necessidade de espaço extra.

Altura do bisel pode ser ajustado entre
0.4 e 0.7mm nos parâmetros.
7
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0.4 to 0.7	

Simulação Bisel 3-D
Sofisticada simulação bisel 3-D permite que o
operador possa verificar o posicionamento do
bisel, mostrando a lente real a partir de qualquer
ângulo selecionado.

Função de bisel múltiplo
Uma grande variedade de formas de bisel, que
podem ser personalizadas de acordo com a
necessidade dos aros.

Características

• Unidade de furação automática;
• Exclusiva da facetadora LEX-1200;
• Furação em ângulo ajustável;
• Unidade compacta;
• Limpeza fácil.

Características

• Estabilizador de pressão do mandril;
• Corte em todos os tipos de materiais de lentes
oftálmicas, CR-,39, Médio Índice, Alto Índice,
Policarbonato, Trivex e Mineral;

• Polimento de borda espelho;
• Ranhura e bisel de segurança;
• Novo leitor de armações;
• Leitura simples da Demo Lens, por

Processamento de lentes de curva base alta
O Design do rebolo em conjunto com o software
oferece grande variedade de acabamento das
lentes para se adequar aos diversos estilos de
armação.

• Equipamento com furação automática;
• Ranhura e Bisel de segurança;
• Avançado modo de desbaste, com

• Leitura avançada, para armações de aro

Função Mini Bisel

• LCD Touch Screen;
• Avançado editor de modelos;
• Polimento de borda espelho;
• Corte em todos os tipos de materiais de

sistema de um toque;
curvado;

•
• Editor de forma fácil;
• Mini Bisel;
• Tempo de processamento, 15% mais rápido em
LED de alerta, codificado por cores;

comparação com os modelos convencionais.

Mini bisel sob medida é ideal para armações
finas, como alguns modelos de metal.

Características

monitoramento para evitar giro de eixo;

lentes oftálmicas, CR-,39, Médio Índice,

Alto Índice, Policarbonato, Trivex e Mineral.

Avançado modo de desbaste suave

A Lex-1200 tem como recurso um avançado
modo de desbaste suave, o melhor da
tecnologia para processar lentes com segurança.

Barra de informações
Mesmo usuários iniciantes operam com facilidade
a LEX-1200, visto que as informações úteis são
apresentadas facilmente.
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Facetadora para Laboratório
Avançado editor de forma
modo design
Com o avançado editor é possível efetuar
diferentes personalizações nas lentes que
estão sendo trabalhadas, aumentando e

O processamento final da lente
Os sistemas de facetadoras Nidek para laboratórios industriais são
extremamente precisos, duráveis, robustos e adequados para
laboratórios de todos os tamanhos.

diminuindo total ou parcialmente cada
porção da lente. Além disso também é
possível criar vários tipos de furo, entalhos,
furos em forma de joia e adicionar ranhura e
facetas parciais.

monitoramento para evitar giro de eixo;

• LCD Touch Screen;
• Avançado editor de modelos;
• Polimento de borda espelho;
• Rebaixamento de borda completo ou parcial;
• Chanfro especial para lentes de curva base alta;
• Corte em todos os tipos de materiais de lentes
oftálmicas, CR-,39, Médio Índice, Alto Índice,
Policarbonato, Trivex e Mineral.

Medição Dupla da lente
A ME 1200, mede o tamanho da lente antes do
corte e determina se o diâmetro é suficiente
para o corte, antes de medir a sua espessura.

Características

• Sistema de fresas de 5 eixos;
• Tecnologia de corte a seco;
• Design das ferramentas, permite uma aproximação
mais rápida e aumenta a produtividade; Permite
fácil manutenção com layout em “V”;

Características

• Avançado modo de corte suave;
• Modo Design;
• Ranhura e Bisel de segurança;
• Avançado modo de desbaste, com

FACETADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRODUTIVIDADE.

• As ferramentas incorporadas são independentes
Bisel com rebaixamento de borda
total ou parcial
Para obter um encaixe perfeito em lentes
RX, com curva base alta ou com cavidade
diferenciada, incluindo óculos solares e
esportivos. Tornando mais fácil o encaixe
das lentes em armações, tradicionalmente,
difíceis de montar.

e aumentam a velocidade de processamento,
dispensando o uso de um trocador de
ferramentas;

• A alta velocidade de processamento não

compromete a qualidade de acabamento das
lentes;

• Bisel comum, Mini bisel, rebaixamento de borda,

quebra canto, polimento de borda, friso de nylon;

• Executa furação 3-D em ângulo;
• Modo design, possibilita a criação de diversas
formas e modelos;

• Rebaixamento de borda completo ou parcial;
• Chanfro especial para lentes de curva base alta;
• Corte em todos os tipos de materiais plásticos de lentes

oftálmicas, policarbonato, trivex, CR-39, Alto índice e médio índice;

• Painel LCD Touch Screen, com interface de fácil utilização.
FERRAMENTA DESBASTE
DESBASTE
FERRAMENTA PERFURAÇÃO E RANHURA
PERFURAÇÃO, CORTE DESIGN, RANHURA,
RANHURA PARCIAL
FERRAMENTA FASE DE CORTE
CORTE, CORTE PARCIAL
FERRAMENTA ACABAMENTO
BISEL, FLAT, BISEL PARCIAL
FERRAMENTA DE POLIMENTO
POLIMENTO, BISEL DE SEGURANÇA, FACETA
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RHU - Unidade de Manupulação Robótica
Oferece automação de transporte para montagem de óculos em laboratórios industriais.
A combinação de uma RHU com uma facetadora industrial Nidek, fornece ao laboratório um
sistema automático de alta velocidade.

ADS - 1000 CB

ADS - 1000 S

• Combinação de 1 unidade da SE-1 Xtrimer

com RHU-1000D CB, fornece uma
configuração de esteira e automação do
transporte dos serviços para processamento
das lentes.
25 Serviços
por hora

• Combinação de 1 unidade da SE-1 Xtrimer

com RHU-1000D S, fornece uma configuração
de empilhamento e automação do transporte
dos serviços para processamento das lentes.

25 Serviços
por hora

System edger

SE-9090 supra
• Facetadora industrial de alta produção;
• Duplo sistema de leitura da lente;
• Conjunto de rebolo duplo que controla
automaticamente a pressão do rebolo,
que apresenta 07 níveis diferentes;

• A alta velocidade de processamento não
compromete a qualidade de acabamento
das lentes;

• Ranhura e bisel de segurança;
• Polimento de borda espelho;
• Tecnologia para trabalho em lentes de

curva base alta, processa separadamente
o bisel dianteiro e traseiro da lente,
produzindo um mini bisel ou bisel
personalizado;

• Rebaixamento de borda completo ou
parcial;

• Corte em todos os tipos de materiais plásticos

de lentes oftálmicas, policarbonato, trivex, CR-39,
Alto índice e médio índice.

AHM - 1000 SUPRA
• Furadeira automática de acordo com a
curvatura da lente;

ADS - 2200
• Combinação de 2 unidades da SE-1 Xtrimer

com RHU-2200D, fornece uma configuração
com esteiras, com mecanismo de braço duplo
e sistema de elevação da caixa de serviços,
proporcionando um desempenho de alta
velocidade;

• Executa furação 3-D em ângulo;
• Furadeira de uso industrial;
• Exclusivo para facetadora SE-9090.

60 Serviços
por hora
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RHU - Unidade de Manupulação Robótica
Oferece automação de transporte para montagem de óculos em laboratórios industriais.
A combinação de uma RHU com uma facetadora industrial Nidek, fornece ao laboratório
um sistema automático de alta velocidade.

Características

AES - 1000 S OU CB
• Combinação de 1 unidade da SE-9090

19 Serviços
por hora

Supra com RHU-1000, que pode
fornecer uma configuração de
empilhamento (S) ou esteira (CB)
com automação do transporte
dos serviços para processamento
das lentes.

• Faz leitura de armações de curva base alta;
• Leitura composta, medindo ponte e ângulo
da armação;

• Sistema de rastreamento remoto via internet;
• Agulha de leitura mantém o ângulo do eixo
perpendicular.

19 Serviços
por hora

AES - 1500

Leitura dupla automática com agulha
variável

21 Serviços
por hora

• Combinação de 1 unidade da SE-9090

Uma agulha variável mantém o ângulo do eixo

Supra, com o AHM-1000 Furadeira Supra
e a RHU-1000, fornece uma configuração
de esteira ou empilhamento e automação do
transporte dos serviços para processamento
das lentes, incluindo serviços com furos.

perpendicular ao aro, em qualquer altura e o
mecanismo 3D digitalizada a medida binocular
de 1.000 pontos de referência por olho.

Desempenho vital para o corte preciso
A leitura de armação é a base essencial para
um óculos bem construído, a tecnologia
avançada do LT proporciona ajuste final e

AES - 2200
48 Serviços
por hora

•

Combinação de 2 unidades da SE-9090
Supra com RHU-2200, fornece uma
configuração com esteiras, com
mecanismo de braço duplo e sistema
de elevação da caixa de serviço
proporcionando um desempenho
de alta velocidade;

Características

acabamento perfeito dos óculos.

• Faz leitura de armações de curva base alta;
• Leitura composta, medindo ponte e ângulo
da armação;

• Editor de Modelo Avançado;
• Sistema de rastreamento remoto via internet;
• Agulha de leitura mantém o ângulo do eixo
perpendicular.

Leitura composta

Leitura composta mede a DPF / DBL, que são
ponte e ângulo da armação, juntamente com o
formato da armação. Assim, o cálculo de todas
as medições são realizados automaticamente.
14
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BLOCKER

CE-9

Características
Características

•
• Operação rápida e fácil visualização;
• Armazenamento e busca de dados salvos
Blocagem motorizada automática;

na memória;

• Editor de formas avançado;
• Editor de furos;
• Permite a marcação de furos na
imagem ampliada;

• Display inclinável, Touch colorido e 8,4”;
• Pressão de estabilização, mantém lente

• Centralizador manual;
• Compacto e ergonômico;
• LED livre de manutenção com
alta durabilidade;

• Baixo consumo de energia com
brilho ajustável.

ICE mini +
Características

• Grampo de lente inovador, assegura blocagem

• Operação em apenas 3 etapas;
• Editor de forma avançado;
• Editor de furos;
• Modificação do eixo durante a

• Novo tracer embutido;
• A unidade também possui função de

•
• Permite a marcação de furos na

estável durante a blocagem, mantendo alta
precisão;
firme, mesmo em lentes super hidrofóbicas;

lensômetro automático.

blocagem;

Tela LCD touch colorida, 8.4”.

imagem ampliada;

• Capaz de demonstrar quando
as medidas do progressivo
não se encaixam no modelo;

• Solução ideal para cálculo de
descentração;

Sistema de Rastreamento Remoto via Internet
Características

• Blocagem motorizada automática;
• Operação rápida e fácil visualização;
• Armazenamento e busca de dados salvos na memória;
• Editor de formas avançado;
• Editor de furos;
• Permite a marcação de furos na imagem ampliada;
• Display inclinável, Touch colorido e 8,4”;
• Pressão de estabilização, mantém lente estável
durante a blocagem, mantendo alta precisão.
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PM-700

O medidor de distância pupilar que fornece
ergonomia e medição precisa

Cálculo da distância pupilar automático

• A distância pupilar é calculada automaticamente
do ponto de visão de 30 cm para o infinito com
uma medição de 0.1mm de acréscimo.

• O PM-700 pode mostrar acréscimo de 0.5mm
também tudo dependendo da necessidade do
cliente.

Apesar de manter características úteis contidas em Pupilômetros convencionais
a Nidek continua evoluindo sua tecnologia com inovações.

Exemplo de Medição ponto de reflexão da córnea: 31.75mm

PM-700 Nidek Geoglass

•

O acrílico do PM-700 é original fabricado pela Nidek chamado de “Geoglass”com revestimento
de alta qualidade utilizado para efetuar a medição, proporcionando maior qualidade e durabilidade
com boa resistência a manchas e arranhões.
Aparência após teste de abrasão

Aparência após marcação

Design Ergonômico

•

O PM-700 foi redesenhado para ter uma boa ergonomia e
um design inovador que facilita o manuseio e reduz o risco
de queda. Com o botão de medição localizado no centro
do aparelho torna-se fácil de mantê-lo na horizontal.
Além disso, a alça diminui o risco de queda.

•

O novo display digital possui um layout ideal para visualização.

CÓDIGO: 11514

Display Digital

Estabilidade Padrão

• O PM-700 é fixado com um suporte de metal utilizado para manter a posição do aparelho no
momento da medição, desta forma impedindo a movimentação que pode afetar a medição.

•

Medições Binocular e Monocular
Medições Binocular e Monocular são possíveis com um simples clique de botão.

Maior precisão e configurações disponíveis

• Com acréscimo de 0.25mm recém adotado agora é mais fácil de medir o ponto de reflexão da

córnea. É também possível alterar para 0.5mm o acréscimo, mesma medida de modelos anteriores.
18
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LM-600P • LM600PD

Lensômetro automático da Nidek fornece
uma medição simples e rápida com
tecnologia de ponta

Impressora com cortador de papel automático

• Os

dados de medição são apresentados de
forma simples e são úteis para a explicação
aos clientes. Substituir o papel é fácil e rápido.

Função de layout de prisma

• Inserir

o valor da receita de prisma com
antecedência permite bloqueio fácil, apenas
seguindo o destino mostrado na tela para lentes
na posição de prescrição do prisma.

Sua rápida detecção e suave medição fluem mesmo para lentes progressivas,
enfatizando os benefícios de um Lensômetro automático.

Pontos de marcação melhorados

• A tinta de marcação recentemente desenvolvida

Detecção automática do tipo de lente

pela Nidek, fornece pontos claros mesmo em
lentes com revestimentos hidrofóbicos.

• Colocar a lente no apoio ativa o auto detector
para determinar o tipo de lente, seja visão
simples ou progressiva e altera
automaticamente o seu modo de medição.

Luz de medição verde

• A luz verde perto do padrão ISO fornece valores

mais precisos sem a necessidade da compensação
do valor abbe.

Medição de transmitância de UV

• Uma medida UV com exibição visual na tela

Sensor de Hartmann com 108 pontos múltiplos de medição

• Avançado sistema de medição simultânea de 108 pontos múltiplos, fornece medições mais fáceis e

rápidas com maior precisão e confiabilidade. Lentes multifocais e lentes de curva base alta também
são medidas facilmente.
CONVENCIONAL

• A faixa de medição de prisma foi ampliada para 20∆

na horizontal e vertical, oferecendo maior versatilidade.

DISTÂNCIA

DISTÂNCIA

Detecta o ponto
de leitura
imediatamente.

Decide imediatamente o
sentido do
ponto de leitura.

ADIÇÃO

ADIÇÃO

Escala de medição de prisma

Incapaz de detectar
imediatamente o
ponto de leitura.

ADIÇÃO

Não é possível determinar
a direção do ponto
de leitura sem
mover a lente.

LM-600P • LM600PD

ADIÇÃO

demostra a transmitância UV na escala O à 100%
por uma escala de 1 ou 5%. A comparação das
duas lentes pode ser facilmente visualizada
após a medição seguinte ser finalizada.

DISTÂNCIA

DISTÂNCIA

Visor LCD de 4,7”

•O

Forma compacta e leve

• Tem um design compacto e uma estrutura leve

que se adequa facilmente em sua ótica ou laboratório,
realizando o desejo de qualquer cliente, mesmo
com um espaço reduzido.

design completo recentemente projetado
do LCD com tela colorida de 4,7 polegadas
oferece fácil reconhecimento de todos os
valores apresentados pela medição da lente
visão simples ou progressiva.
310013371 INK CARTRIDGE RED FOR LM (PACK 3) (NIDEK) – CÓDIGO: 11012

LM-600PD - CÓDIGO: 10881 • LM-600P - CÓDIGO: 10882
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310013330 MARKER ASSY RED FOR LM (NIDEK) – CÓDIGO: 11013
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Sensor de Hartmann com 108 pontos múltiplos de medição

• Avançado sistema de medição simultânea de 108 pontos múltiplos, fornece medições mais fáceis e
rápidas com maior precisão e confiabilidade.

Lensômetro automático o ponto alto da
Nidek é a experiência acumulada e a paixão
pelos lensômetros digitais

Incapaz de detectar
imediatamente o
ponto de leitura.

DISTÂNCIA

Detecta o ponto
de leitura
imediatamente.

Decide imediatamente o
sentido do
ponto de leitura.

ADIÇÃO

da porção de perto da lente progressiva, sem
tirar a mesa da lente, mesmo que esteja próximo
a borda.

LM-1800P • LM-1800PD

ADIÇÃO

• Uma alteração mecânica possibilita fácil medição

Não é possível determinar
a direção do ponto
de leitura sem
mover a lente.

ADIÇÃO

Nova escala amplia a faixa de medição

CONVENCIONAL

ADIÇÃO

LM-1800P • LM1800PD

DISTÂNCIA

DISTÂNCIA

DISTÂNCIA

LCD Touch Screen de 5,7 polegadas inclinável

Fácil medição de DP somente no
LM-1800PD

• O painel atinge exibição de layout ideal. Superior em visibilidade, operacionalidade e aparência
externa. Além disso, você pode escolhe uma cor favorita entre diversas opções.

• A distância pupilar pode ser facilmente medida.

O LM-1800PD oferece detecção automática do
olho direito e esquerdo com controle deslizante,
oferecendo facilidade ao operador.

Verificação de distorção

• Esta função mostra a distorção da lente dos óculos
montados. Comparando a potência de oito pontos
com o centro óptico posicionado no lensômetro.

Luz de medição verde

• A luz verde perto do padrão ISO fornece valores mais

precisos sem a necessidade da compensação do valor
abbe.

Impressora de alta velocidade com corte automático

• A série LM-1800 caracteriza uma impressora de alta velocidade com
impressos rápidos e fáceis de ler. Os dados da medida simplesmente
são apresentados e são úteis para a explicação aos
clientes.

Função de layout de prisma

• Introduz o valor antecipadamente permitindo

fácil bloqueio para seguir somente o alvo
mostrado na tela, de acordo com a prescrição.

Medição de transmitância de UV

• Uma medida UV com exibição visual na tela demostra a transmitância

Detecção automática do tipo de lente

UV na escala O à 100% por uma escala de 1 ou 5%. A comparação das

• Colocar a lente no apoio ativa o auto detector

duas lentes pode ser facilmente visualizada após a medição seguinte ser
finalizada.

para determinar o tipo de lente visão simples
ou progressiva e altera automaticamente o seu
modo de medição.

Medição do índice de refração

• Com o acessório GO-MEISAN é possível verificar o índice de refração

Pontos de marcação melhorados

de uma lente no próprio equipamento automaticamente, somente
pressionando um botão.

• Tinta de marcação recém desenvolvida

da Nidek fornece pontos claros mesmo
em lentes com revestimento hidrofóbico.

310013371 INK CARTRIDGE RED FOR LM (PACK 3) (NIDEK) - CÓDIGO: 11012
310013330 MARKER ASSY RED FOR LM (NIDEK) - CÓDIGO: 11013

LM-1800PD - CÓDIGO: 10874 • LM-1800P - CÓDIGO: 10880
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Acessório Opcional

*”GO-MEISAN” É UMA MARCA
DA TOKI OPTICAL CO., LTD.
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LM-7P

Luz de medição verde

• A luz verde perto do padrão ISO fornece valores mais precisos sem a necessidade da

Novo design com uma interface moderna,
lensômetro automático da Nidek
Uma operação simplificada para expandir a utilidade do instrumento, mantendo
os princípios altamente valorizados a funcionalidade e a qualidade de medição.
Detecção automática do tipo de lente

compensação do valor abbe.

Impressora com cortador automático

• Possui um impressora de alta velocidade com impressões fáceis de ler. Podendo ser emitidos

como QR-code e inserir os dados medidos no PC. Também pode ser lido pelo blocador inteligente
da Nidek, ICE-1200 para evitar falhas no processamento.

Sensor de Hartmann com 108 pontos múltiplos de medição

• Avançado sistema de medição simultânea de 108 pontos múltiplos, fornece medições mais fáceis
e rápidas com maior precisão e confiabilidade.

• Colocar a lente no apoio, ativa o auto detector

para determinar o tipo de lente visão simples ou
progressiva e altera automaticamente
o seu modo de medição.

CONVENCIONAL

DISTÂNCIA

Detecta o ponto
de leitura
imediatamente.

ADIÇÃO

Decide imediatamente o
sentido do
ponto de leitura.

ADIÇÃO

ADIÇÃO
DISTÂNCIA

DISTÂNCIA

DISTÂNCIA

Medição de transmitância de UV

Função layout do prisma

• Uma medida UV com exibição visual na tela demostra a transmitância UV na escala O à 100%

• Introduz o valor antecipadamente permitindo

por uma escala de 1 ou 5%. A comparação das duas lentes pode ser facilmente visualizada após
a medição seguinte ser finalizada.

fácil bloqueio para seguir somente o alvo
mostrado na tela, de acordo com a prescrição.

LCD colorido de 5,7 polegadas com tela sensível ao toque

Função de modo de escala DP ou DNP

• Atinge a exibição de layout ideal, superior em operação e visibilidade. O exclusivo design vertical

• A distância pupilar, pode ser medida alinhando

oferece uma funcionalidade maior. Escolha sua cor de fundo entre várias opções. Ao pressionar
o botão de troca de tela o círculo de alinhamento na tela pode ser manualmente movido.
Garantindo melhor visibilidade ao operador.

os óculos marcados com a escala exibida na
tela. A cor da tela pode ser alterada para preto
ou branco, para maior visibilidade.

LM-7P - CÓDIGO: 11710
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Incapaz de detectar
imediatamente o
ponto de leitura.

ADIÇÃO

Não é possível determinar
a direção do ponto
de leitura sem
mover a lente.

LM- 7 • LM7P

310013371 INK CARTRIDGE RED FOR LM (PACK 3) (NIDEK) - CÓDIGO: 11012
310013330 MARKER ASSY RED FOR LM (NIDEK) - CÓDIGO: 11013
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A1200
Ventilete Vispa

A1600
Ventilete Vispa Up

Temperatura homogênea até 120°C.
Depois de apenas 90 segundos, o aparelho
está pronto para o uso.

110V

CÓDIGO: 10770

220V

CÓGIDO: 10771

A4000
Ventilete Fata

Não causa queimaduras na armação,
temperatura homogênea, até 160°C.

110V

110V

220V

220V

CÓDIGO: 10916
CÓDIGO: 10917

A4100
Ventilete Fata Up

220V

CÓDIGO: 11060

A2100
Tensiômetro

Temperaturas de
65°C e 170°C.

Interruptor amarelo,
70°C.
Interruptor vermelho,
130°C.

Auxilia na identificação Auxilia na identificação
das tensão em lentes
de abreviaturas de
montadas.
fornecedores e adição
da lente progressiva.
A tensão aplicada

Regulador de
calor eletrônico.
Ar frio.

Equipamento de coloração.
Regulador de energia único para cada
par de placas.
A temperatura se mantem automático a
93°C aproximadamente durante o processo.

220V

CÓDIGO: 11058

incorretamente nas
lentes podem causar
distorções.

Equipamento de coloração.
Regulador de energia para a manutenção
de qualquer temperatura.
A temperatura se mantem automático a
93°C aproximadamente durante o processo.

CÓDIGO: 11059

A1800
Ventilete Zita Base

Não causa
queimaduras,
temperatura
homogênea.

A1700
Máquina 4 cubas

110V

CÓDIGO: 11057

A200S
Ventilete Maga S
Reduz o tempo
de processo pela
metade.

A2500
Máquina 2 cubas

A3200
Pupillo

220V

CÓDIGO: 10919
*CUBAS INCLUSAS

CÓDIGO: 10918
*CUBAS INCLUSAS

A3300
Teste Polarizado

A3900
Luz de Led

C406
Cuba de coloração

Verifica se a lente é polarizada.
Orientação gráfica de segurança
na estrada.

Filtra de luz para analisar
e comparar as colorações.

Para lentes CR39,
policarbonato e
lentes de alto índice.

CÓDIGO: 10927

CÓDIGO: 10978

CÓDIGO: 10926

220V

CÓDIGO: 10002

110V

CÓDIGO: 10000

220V

CÓDIGO: 10001

110V

CÓDIGO: 11245

220V

CÓDIGO: 10015

C402 Torre
de coloração

C403 Torre
de coloração

CÓDIGO: 10920

CÓDIGO 10141

C405 Torre
de coloração

A700 Ala
Gradiente

220V

CÓDIGO: 10014
LÂMPADA PUPILLO
220V - CÓDIGO: 10807

LÂMPADA TENSIÔMETRO
220V - CÓDIGO: 10807

28

CÓDIGO 10921

CÓDIGO 10390 - 220V
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A1300
Teste Fotocromático

A800
Teste 4 em 1

Os equipamentos A1300 e A800, são para verificação de lentes fotossensíveis.
Teste as lentes solares, verificando aberrações.
Por fim faça o teste de proteção UV.

220V

CÓDIGO: 10924

C1301 UV TEST FOR PHOTOCHROMIC TEST (OPCIONAL)
CÓDIGO: 10925

C801 UV TEST FOR TESTER PI4
(OPCIONAL)

220V

CÓDIGO: 10922

CÓDIGO: 10923

A300
Máquina de Solda

A3400
Hygiene Box

Possui duas ponteiras para solda, um alicate
aquecedor para inserção de dobradiça em
armação de acetato, regulador de calor
eletrônico e pedal de acionamento para
facilitar o manuseio.

Equipamento com Lâmpada UV para desinfecção de óculos e armações de prova. Ideal
para higienizar armações sem uso de água
ou outros líquidos detergentes, não aquece.

•
•
•
•

Substitua as dobradiças;
Reparação de armação de acetato;
Solda em carvão;
Solda por resistência.

Poder germicida maximizado por uma
superfície interna reflexiva de alumínio e um
sistema de apoio de óculos que permite a
exposição máxima de áreas críticas.

220V

CÓDIGO: 11020

220V
INSUMOS UTILIZADOS PARA SOLDA:
E302 FIO DE SOLDA PRATA - CODE: 11061
E302 PRATA UX PARA SOLDA - CODE: 11062
E303 LÂMINA DE SOLDA PRATA - CODE: 11063
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CÓDIGO: 10013

PEÇAS DE REPOSIÇÃO:
HYGIENE BOX 220V - CÓDIGO: 10806
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As lentes dos óculos exigem cuidados especiais e os limpa lentes Mello
Clean fornecem uma limpeza com confiabilidade.
A linha Mello Clean traz o melhor produto para todos os tipos de lentes e
tratamentos, eliminando os riscos de prejudicar a superfície das lentes.
A utilização de produtos que não são próprios para isso podem danificar as
lentes e diminuir a sua durabilidade.

Características:

• Produto utilizado para limpeza e proteção de
• Antiestático;
Antiembaçante;
superfície de vidro, policarbonato, plástico e
•
Indicado
para
lentes
com
tratamento
antirreflexo;
acrílico;
•
Elimina
manchas
de
gordura,
maquiagem
e
pó;
•
• Não contém álcool;
Produto
não
abrasivo;
•
• Pode ser personalizado.

O limpa telas, Clean Screen, foi especialmente desenvolvido para equipamentos eletrônicos, como
monitores LCD, notebook, celulares, lentes de câmeras, removendo marcas de dedos e poeiras.
O produto é de fácil utilização, apenas aplicando na superficie e removendo o excesso com papel
macio ou microfibra.

Limpa Lentes
Clean 38ml

Limpa Lentes
Premium 28ml

Frasco Cristal

Frasco Cristal

Limpa Telas
60ml

Limpa Lentes
Personnalité 30ml

Frasco Cristal

Frasco Alumínio

Características:

• Antiestático;
• Antiembaçante;
• Não contém álcool;
• Elimina manchas de gordura, maquiagem e pó;
• Limpa telas e lentes de equipamentos eletrônicos;
• Produto não abrasivo.
Modo de Usar:
Aplique o produto sobre a superfície a ser limpa, deixe
agir por alguns segundos e remova com um lenço de
papel macio ou com a microfibra de alta densidade
branca ou preta.
120ml

38ml

120ml

28ml

100ml

30ml

CÓDIGO: 11442

CÓDIGO: 11615

CÓDIGO: 11442

CÓDIGO: 11613

CÓDIGO: 11486

CÓDIGO: 11614

Display Plástico
CÓDIGO: 11488

Display Plástico
CÓDIGO: 11487

Composição:
Lauril éter sulfato de sódio, sequestrante, aglutinante,
corante, adjuvante, ácido cítrico e água.

Display Plástico
CÓDIGO: 11487
CÓDIGO: 11772
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Personalize com a sua marca e promova a sua empresa!
Ao escolher lenços para limpar as suas lentes ou saquinhos para proteção dê preferência
para as microfibras, pois esses são ideais para conservação dos óculos.

Glasses Bag
Saquinho para óculos - Microfibra Branca
CÓDIGO: 11403

Desenvolvemos em várias cores com o seu logo!

Os lenços e bags da linha Mello Clean são fabricados em microfibra de alta densidade
evitando riscos e fornecendo excelente durabilidade.

Lenços de
Microfibra Branca

18cm

30cm

30cm

Lenços de
Microfibra Preta

30cm

30cm
CÓDIGO: 11402 • 11405

CÓDIGO: 11629 • 11624

10cm

15cm

15cm

Glasses Bag
Saquinho para óculos - Microfibra Preta
CÓDIGO:11623 • 11622

18cm

18cm

CÓDIGO: 11628 • 11625

10cm

10cm

18cm

CÓDIGO: 11401 • 11404

15cm
CÓDIGO: 11516 • 11517
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15cm
CÓDIGO: 11627 • 11626

10cm
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Kit 2 em 1 em Acrílico
A junção dos produtos da linha Clean fornece ao usuário a perfeita harmonia, entre um limpa
lentes de qualidade com caracteristicas próprias para lentes oftálmicas e uma microfibra de alta
densidade que não irá riscas as lentes dos óculos. Embalados juntos ao suporte de acrílico fornece
ao consumidor praticidade no dia-a-dia.

Kit Acrílico
Limpa Lentes de 28ml
Lenço de Microfibra Branca

Kit Acrílico
Limpa Lentes de 28ml
Glasses Bag - Saquinho para óculos

*PRODUTO SEM ÁLCOOL E NÃO ABRASIVO.

*PRODUTO SEM ÁLCOOL E NÃO ABRASIVO.

Display Plástico

Lenços de
Alta Performance
São utilizados a seco para remoção de marcas de dedos, manchas de gordura, remoção de
poeiras e sujeiras no geral.
CORES

Características:

•
•
•
•
•
•

Alta durabilidade;
Não risca;
Desengordura imediatamente;
Não solta fiapos;
Permite centenas de lavagens;
Não deixa manchas.

Display Plástico

Glasses Bag
Premium High Performance

30x30cm

15x18cm

CÓDIGO: 10272

CÓDIGO: 10271

CÓDIGO: 11868

CÓDIGO: 11573

CÓDIGO: 11573
CÓDIGO: 11572 • 11569

CÓDIGO: 11571 • 11568

Kit 2 em 1 em Acrílico com Alta Performance
Os lenços alta performance da linha Mello Clean, podem ser utilizados em diversas superfícies,
porém foram projetados para a limpeza de lentes oftálmicas, sem utilização de nenhum produto
adicional. Fibras em forma de fitas levantam sujeira em vez de apenas passar por cima.

Kit Acrílico
Limpa Lentes de 28ml
Lenço de Alta Performance

VERIFIQUE DISPONIBILIDADE DE CORES

Lenço Dual
Premium Microfibra

Display do
Alta Performance

CÓDIGO: 11869

CÓDIGO: 10899

Display Plástico

CÓDIGO: 11573
CÓDIGO 11570 • 11567
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*PRODUTO SEM ÁLCOOL E NÃO ABRASIVO.
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Solution
Ultrassonic

Solução concentrada para limpeza por ultrassom
Solution Ultrassonic possui propriedades especiais que absorvem partículas de sujeira do objeto
e não permite que a sujeira volte ao mesmo.
Com agradável aroma e forte poder de limpeza, é o produto ideal para realizar higienizações
mais profunda nos óculos, entregando um serviço diferenciado ao consumidor final.

Indicações

Limpeza de óculos rx, solar, armações e jóias.

Instruções
Misture 30ml do Ultrassonic Solution com
1 litro de água e coloque na máquina
ultrassom junto com o objeto a ser limpo.

Composição
Veículo, tensoativo aniônico, emulsificante,
conservante e essência. Princípio ativo: lauril,
éter e sulfato de sódio.

Precauções
Conserve fora do alcance de crianças e
animais domésticos;
Não ingerir, evite inalação, contato com os
olhos e pele;
Em caso de contato com os olhos e pele, lave
imediatamente com água em abundância;
Produto não inflamável. Não coloque lentes
de contato na solução.
270ml
CÓDIGO 11522
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Ultrassom
Minitank BPI

Ultrassom
CD - 4800

• Instrumento de Ultrassom Multifásico, permite a

• Equipado com um relógio digital que

limpeza mais completa.

controla os 5 ciclos ultrassônicos;

•O

processo envolve a imersão de uma parte
na solução, agitação de alta frequência e, em
seguida, enxaguar com água limpa e secar;

• Tamanho

do tanque - 473ml / Potência -

60WATTS.

110V

CÓDIGO: 10555

Facetadora
Diamantada NH - 35

• Tanque de aço inoxidável, maior durabilidade;
• Alta qualidade, conta com dispositivo
interno de ventilação;

• Rebolo possui 2 pistas com granulações

diferentes para um trabalho mais elaborado.

Peças de reposição:
REBOLO DIAMANTADO GRANA 180/280 - CÓDIGO: 10744

110V

CÓDIGO: 10145

• Tamanho do tanque é de 1400ml;
• Temporizador de 90, 180, 280, 380 e 480

220V

CÓDIGO: 10146

seg.

220V

CÓDIGO: 10556

110V

220V

CÓDIGO: 10011

CÓDIGO: 10012

Quebra Canto
Diamantada NH - 100

• Rebolo frontal, facilita o trabalho para o

Ranhuradora
NH - 800 ATG Raynil

operador.

Peças de reposição:

Equipamento automático para abertura
de canaleta fio de nylon.
Acabamento perfeito de alta precisão,
ideal para ópticas e laboratórios.

REBOLO DIAMANTADO GRANA 180/280 - CÓDIGO: 10746

110V

CÓDIGO: 10436

220V

CÓDIGO: 10437

Especificações:

•
•
•
•
•
•
•
•

Profundidade da ranhura - 0-0.7MM;
Largura da ranhura - 0.55-0.6MM;
Borda das lentes - 1.2-11.0MM;
Diâmetro das lentes - 22.-60MM;
Dimensões - 170 x 210 x 150MM;
Frequência - 115V AC +/- 10%, 50Hz / 60Hz;
Potência - 95W;
Velocidade da rotação - 5500 RPM.

*Temos peças para reposição
110V

CÓDIGO: 11308
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220V

CÓDIGO: 11309
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Politriz
Foredom - Aparelho de Polimento
Características:

• 1/6 HP - alto torque;
• Potência: 125W
• Controle de velocidade incorporado na base;
• Velocidade variável de 500 a 7.000 RPM;
• Compacta, portátil e silenciosa;
• Motor blindado evita a entrada de poeira;
• Base de ferro com 4 orifícios para fixação;
• Ideal para usar com rodas de pano e outros

Phantom
Vortex - Máquina de Coloração
Medidas da Politriz

• Coloração rápida com cores mais consistentes, o agitador da coloração possui variação de
velocidade deixando sua coloração em movimento;

• Controle de temperatura digital e individual nas 4 cubas, mostra a temperatura atual e desejada;
• Revestido de aço inoxidável, evita o superaquecimento mesmo com a tampa, não transborda;
• Mais prático, pois não precisa retirar as tampas das cubas para tingir lentes.

MADE USA

acessórios com medidas de 1 a 4”de diâmetro;

• Acompanha duas ponteiras.

Características:

Altura: 13,5cm - Largura: 13,5cm Distância entre as ponteiras: 33cm - Peso: 4kg

110V

CÓDIGO: 11781

220V

CÓDIGO: 11782

220V

Furadeira
Com Fresa - TC - 7

CÓDIGO: 10474

Phantom 6V
Vortex - Máquina de Coloração

Características:

Phantom 9V
Vortex - Máquina de Coloração

• Sistema duplo de brocas;
• Possibilidade de alargamento de furos;
• Disco de fresa com diferentes larguras.
Peças de reposição:
BROCA SUPERIOR - CÓDIGO: 10483
BROCA CÔNICA INFERIOR - CÓDIGO: 10170

220V

CÓDIGO: 10472

110V

CÓDIGO: 10151

220V

CÓDIGO: 10152

220V

CÓDIGO: 10473

Características:

• Equipamento de coloração com rápido aquecimento;
• Previne o derramamento durante a operação;
• Possui cubas digitais com controle de temperatura uniforme de 15°C a 121°C;
• Revestimento especial evita o aquecimento da máquina;
• Vida útil mais longa, pois contém partes e peças de aço inoxidável;
• Desenvolvido para laboratórios com grande demanda.
*Temos peças para reposição para todas as
máquinas de coloração
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Lensômetro
Digital CCQ - 800

Lensômetro
Analógico CCQ - 400 LI

Lensômetro
Analógico CCQ - 500 LE

Características:

• Tela de 7 polegadas TFT colorida Touch Screen;
• Luz verde LED;
• Processador de informações de alta velocidade;
• Sensor Hartmann;
• Configuração automática de lentes progressivas;
• Medição de prisma até 20 ;
• Distância pupilar (DNP) e Altura;
• Medição UV até (375nm);
• Impressora embutida;
• Bivolt

Com compensador
de prisma

Com compensador
de prisma
BIVOLT

CODE: 11241

CÓDIGO: 11240

•
•
•
•
•

Características:

Modelos compactos com uma inclinação de 90° graus completos que facilita a medição
de lentes quando utilizado na posição vertical;
Suporte de silicone, sem risco de arranhões nas lentes oftálmicas durante as medidas;
Mais incremento nas medidas, que vão de +25D a –25D;
Sistema totalmente selado, evitando o acumulo de pó no interior do equipamento;
Luz LED verde e com amplo campo de visão quando efetuar medidas.

Especificações:

BIVOLT

CÓDIGO: 11242

PAPEL IMPRESSORA
LENSÔMETRO DIGITAL - CÓDIGO: 10432

Leitura Externa

BIVOLT

Especificações:
Aplicação de Lentes: - 0mm~90mm diâmetro;
≤20mm espessura central da lentes; Distância DP
=8mm~45mm, Incremento: 0.25mm
Lentes de Contato: -20~+20
Potência Cilíndrica: 0~+/- 10.00D
Eixo Cilíndrico: 0° ~180° (1°)
Incremento: -10~+10
Escala de Dioptria: 0.01, 0.06, 0.12, 0.25
Potência de Prisma: 0~15cm/m (direção horizontal),
incremento: 0.01cm/m 0~15cm/m(direção vertical),
incremento: 0.01cm/m
Esferas das Lentes: -25 ~+25
Distância DP: =8mm~45mm,
Incremento: 0.25mm

Leitura Interna

Escala de medida de dioptria: -25D +/- 25D
Escala mínima de valores: -5D à +5D = 0.125D; -5D à -25D ou +5D à +25D = 0.25D
Eixo de astigmatismo lentes cilíndricas: 0° à 180° valor de escala mínimo 1°
Ângulo base do prisma: 0°à 180° (1°)
Poder do prisma: 0 à 5∆ , valor mínimo de escala 0.5∆ ;com compensador de prisma: 0 à 20∆

Peças de reposição:
MILM 400/500/800 MARKING PEN (PACK 3) PONTA LENSÔMETRO - CÓDIGO: 10609
MILM 400/500 TINTA LENSÔMETRO 30ML - CÓDIGO: 10685

Pupilômetro
HX 400
Instrumento portátil que permite a exibição rápida
e precisa dos dados de medição: DP (Distância
Pupilar) e DNP (Distância Naso Pupilar).

+3,00D), para o operador;

Aquecedor de armação
Plus

• Design moderno, controle de temperatura

• Controle de temperatura regulável de 60º C.

regulável até 204º C.

até 170º C.

• Componentes eletrônicos selados,

evitando contato com a parte interna do
equipamento.

Características:

• Tela digital LCD;
• Desligamento automático;
• Indicador de baixa tensão;
• Dois níveis de correção ocular (+2,00D

Aquecedor de armação
Premium

e

• Ampla faixa

de distância para medição (∞, 2m,
1m, 65cm, 50cm, 40cm, 35cm e 30cm);

• Permite a oclusão do olho que não está sendo
medido.

220V
CÓDIGO: 11538
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CÓDIGO: 10347

Seletor Manual - 110V ou 220V
CÓDIGO: 10169
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Lensômetro
MI LM - 390 LI
Leitura Interna

Com compensador
de prisma
Funciona à pilha AAA
CÓDIGO: 11066

Sem compensador
de prisma

Com luz de led

Funciona à pilha AAA
CÓDIGO: 11065

Características:

• Com leitura interna de nitidez absoluta através

de sua luz LED, o lensômetro atinge até +/- 25
dioptrias.

• Com prisma de zero até cinco para o modelo

LM-390 e de zero até vinte para o modelo LM390P com uso de um compensador prismático.

• Ajuste da ocular de +7.00D até –10.00D.
Especificações:

Lensômetro
MI LM - 101 LE
Leitura Externa
Com compensador
de prisma

110V

CODE: 11238

220V

CODE: 11239

Características:

• Inclinação ajustável até 90° graus, proporcionando uma melhor medição das lentes
de contato;

• Sistema óptico alinhado com mira em
cruz.

• Duas opções de filtros: Filtro verde para

uso em lentes oftálmicas convencionais e
filtro laranja para uso em óculos de sol;

• Leitura externa com medidas do eixo de

Escala de Dioptria: de +25 à -25 medidas, +/3.0 escala dioptrica de 0.125. Dioptrias acima
de +/- 3.0 escala dioptrica de 0.25.

fácil visualização.

Eixo cilíndrico: 0° à 180° (1°);

Escala de Dioptria: de +25 à -25 medidas,
+/- 3.0 escala dioptrica de 0.125. Dioptrias
acima de +/- 3.0 escala dioptrica de 0.25.

Dioptria prismática: Alcance 5 de dioptria (20 de
dioptria com compensador de prisma). Medida:
1° dioptria de prisma;
Linha cilíndrica central: +5 até -5 de dioptria;
Diâmetro da lente: 30 a 90MM;
Inclinação do instrumento: Até 90°.

Especificações:

Eixo cilíndrico: 0° à 180° (1°);
Diâmetro da lente: 30 a 90MM.

Peças de reposição:

MILM 101 LÂMPADA
LENSÔMETRO MARCO - 110V - CODE: 10393
220V - CODE: 10394
MILM 101 LENS MARKING PEN
PONTA LENSÔMETRO MARCO - CODE: 10260
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Espelhos
Balcão - Branco e Cromado
Espelhos práticos e resistentes, dupla face com
aumento em 5x a imagem sem distorções, possui
movimento de rotação vertical, ideal para o uso
diário em sua ótica.

Livro de
Registro

Esferas de Vidro
para aquecedor de armações

O Livro de registro de receitas ópticas, é
padronizado e atende a legislação vigente,
possui termo de abertura e encerramento
para registro junto aos órgãos competentes.

ALT= 360MM • LAG= 280MM • DIÂMETRO TOTAL = 245MM
DIÂMETRO ESPELHADO = 210MM

ESFERAS MÉDIAS

ESFERAS GRANDES

CÓDIGO: 10334

CÓDIGO: 10335

Uso Obrigatório
CÓDIGO: 10690 - 100 PÁGINAS
CÓDIGO: 10691 - 200 PÁGINAS

Kit de Parafusos

CÓDIGO: 10142

Kit de Plaquetas

900 Peças

100 Peças

CÓDIGO: 10080

CÓDIGO: 10132

MOLA • HASTE • TEMPORAL • PLAQUETA

PLAQUETAS DE SILICONE

CÓDIGO: 10348

Etiqueta
para armações
Etiquetas auto adesivas a serem usadas em
impressoras térmicas com ribbon.

• Material: Bopp (Plastificada);
• Medida: 84mm x 13mm;
• Quantidade: 2300 etiquetas;
• Formato: Rolo;
• Cores: Amarelo, Verde, Vermelho, Branco,
Azul e Violeta.

Óculos de
Natação
Com antiembaçante

• Impermeável e antialérgico, uma vez que é
produzido a partir dos mais sofisticados e
seguros materiais de silicone;

• Excelente efeito antiembaçante;
• Lentes incolores em policarbonato com
proteção UV;

Kit - 3T - A21B
Reparo de óculos
CÓDIGO: 11277

Kit - 3T - 005
Reparo de óculos
CÓDIGO: 11278

• Design aerodinâmico para minimizar a
resistência à água.

CÓDIGO: 10736

CÓDIGO: 10302

Dioptrias Disponíveis

- 1.5 / - 2.0 / - 2.5 / -4.5
- 5.5 / - 5.5 / - 6.0 / -7.0 / - 8.0
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6470 ACESSÓRIOS • 770 PLAQUETAS DE SILICONE
32 PONTEIRAS • 1 CHAVE C/10 PONTAS • 1 PINÇA
1 LENÇO MICROFIBRA

11.420 ACESSÓRIOS
960 PLAQUETAS

Incluso itens
dourados
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Kit - 3T 005A
Reparo de óculos

3T A64
Kit de Lima -10 peças

3T 002A
Chave de Alumínio

3T 002
Chave de Cobre

3T A04
Chave ABS

CÓDIGO: 11279

CÓDIGO: 10656

CÓDIGO: 10353

CÓDIGO: 10352

CÓDIGO: 10587

Pontas Opcionais
para todos os modelos
PHILIPS 1.5 • CÓDIGO: 10709
FENDA 1.6 • CÓDIGO: 10707

Somente Itens
Prata

FENDA 1.8 • CÓDIGO: 10708
PHILIPS 1.8 • CÓDIGO: 10710
PORCA 2.02 • CÓDIGO: 10711
PORCA 2.32 • CÓDIGO: 10712
PORCA 2.52 - CÓDIGO: 10714
PORCA 2.57 - CÓDIGO: 10713

PONTAS INCLUSAS
FENDA - 1.8 • PHILIPS - 1.8

PONTAS INCLUSAS
FENDA - 1.8 • PHILIPS - 1.8

PORCA 2.82 - CÓDIGO: 10715

PONTAS INCLUSAS
FENDA - 1.6 E 1.8
PHILIPS - 1.5 E 1.8

11.420 ACESSÓRIOS
960 PLAQUETAS

Kit - 3T B07A
Alicates e Chaves

Kit - 3T B08AB
Alicates e Chaves

CÓDIGO: 11276

CÓDIGO: 11275

3T A20D
Chave de Apoio para
porca e parafuso

3T A20C
Agarrador e Ejector
de parafuso

Chave de Fenda
+ jogo de anéis
balgriff

CÓDIGO: 10344

CÓDIGO: 10705

CÓDIGO: 10028

PONTAS INCLUSAS
FENDA - 1.8
13 ALICATES • 6 CHAVES

3T A19A
Chave Black Box 4p

8 ALICATES • 6 CHAVES

Brocas
Tungst

Suporte
Mandril

CÓDIGO: 10032

CÓDIGO: 10172

PONTAS INCLUSAS
FENDA - 1.6 E 2.0
PHILIPS - 1.5 E 1.8
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3T A05-08 - 0.8 - CÓDIGO: 11233
3T A05-10 - 1.0 - CÓDIGO: 11234
3T A05-12 - 1.2 - CÓDIGO: 11235
3T A05-14 - 1.4 - CÓDIGO: 11236
3T A05-16 - 1.6 - CÓDIGO: 11237

Macho Rosca
ROSCA 1.2 - CÓDIGO: 10620
ROSCA 1.4 - CÓDIGO: 10171
ROSCA 1.6 - CÓDIGO: 10621
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3T A19C
Chaves - 9 pontas

3T B01A
Conjunto de Alicate Silhouette

3T 003
Ferramenta Montagem Mola Charneira

CÓDIGO: 10706

CÓDIGO: 10422

CÓDIGO: 10802

Coloque o
parafuso no tubo

Abra a mola
de charneira

Realinhe o cilindro
e coloque-o no pino

Coloque este pino
para bloquear a
mola de charneira

Peças de reposição:
TUBE - CODE: 10984

Embalagem Plástica
Corte

Compõe o kit 3T A19C
PHILIPS 1.5
CÓDIGO: 10709

CÓDIGO: 10980

0.8X0.5mm

CÓDIGO: 10981

1.0X0.7mm

CÓDIGO: 10996 Cabo

de chave

PHILIPS 1.8
CÓDIGO: 10710

CÓDIGO: 10982

Fenda

CÓDIGO: 10983 Philips

Remove
FENDA 1.6
CÓDIGO: 10707

Bloqueando o parafuso

PORCA 2.02
CÓDIGO: 10711

3T 004
Ferramenta Extrator de Parafuso
CÓDIGO: 10803

Brocas Tungsten
CÓDIGO: 11055

FENDA 1.8
CÓDIGO: 10708

PORCA 2.52
CÓDIGO: 10714

PORCA 2.57
CÓDIGO: 10713

PORCA 2.82
CÓDIGO: 10715
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PORCA 2.32
CÓDIGO: 10712

CÓDIGO: 11056

Descascar

Agarrador

* PODEM SER COMPRADAS
SEPARADAMENTE

Macho
Rosca
Fixar

Remover Parafuso

Peças de reposição:

CÓDIGO: 11051 - 0.9
CÓDIGO: 11052 - 1.1

MACHO ROSCA M1.2 - CODE: 10620

Parafuso
CÓDIGO: 11053 - 1.0
CÓDIGO: 11054 - 1.2

MACHO ROSCA M1.4 - CODE: 10171
MACHO ROSCA M1.6 - CODE: 10621
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Alicate 3T AC21
Ajuste Inclinação

Alicate 3T AC28
Curva Armação

Alicate 3T AC36
Crava Parafuso

Alicate 3T AC59
Ajuste Trident

Alicate 3T AC26
Curvar 14mm
CÓDIGO: 10993

CÓDIGO: 10564

CÓDIGO: 10565

CÓDIGO: 10567

CÓDIGO: 10566

PONTA DE REPOSIÇÃO
CÓDIGO: 10572

PONTA DE REPOSIÇÃO
CÓDIGO: 10573

PONTA DE REPOSIÇÃO
CÓDIGO: 10575

PONTA DE REPOSIÇÃO
CÓDIGO: 10574

CÓDIGO: 10563

de

CÓDIGO: 10568

ida

CÓDIGO: 10791

Funcional

de

CÓDIGO: 10790

Funcional

ida

Alicate 3T AC39
Desblocador Diagonal

CÓDIGO: 10583
PONTA DE REPOSIÇÃO
CÓDIGO: 10586

de

Alicate 3T AC38
Desblocador Frontal

CÓDIGO: 10582

ida

Alicate 3T AC37
Triturar Mineral

Alicate 3T AC930
Remove Pino

PONTA DE REPOSIÇÃO
CÓDIGO: 10585

Funcional

de

de

de

ida

a
id

Funcional

a
id

Funcional

Funcional

Alicate 3T AC929
Fixar Pino

de

CÓDIGO: 10562

ida

Alicate 3T AC55
Remove Plaqueta

de

Alicate 3T AC18
Ajuste Plaqueta

Funcional

ida

CÓDIGO: 10561

Semi - Circular

Funcional

de

CÓDIGO: 10560

Funcional

de

Alicate 3T AC15
Bico Curvo

CÓDIGO: 10559
PONTA DE REPOSIÇÃO
CÓDIGO: 10571

ida

ida

de

de

Alicate 3T AC14
Bico Fino
Semi - Circular

Funcional

ida

Funcional

ida

Funcional

Alicate 3T AC901
Ajuste Multiuso

Alicate 3T AC40
Ajuste Eixo

Alicate 3T AC931
Corta Pino

Alicate 3T AB50
Corta Parafuso

CÓDIGO: 10792

CÓDIGO: 10584

CÓDIGO: 10305

PONTA DE REPOSIÇÃO
CÓDIGO: 10805

Funcional

ida

Funcional

de

de

de

de

ida

Funcional

ida

Funcional

ida

de

de
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Funcional

ida

ida

Funcional
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Alicate 3T AC47
Corte Reto

Alicate 3T AC49
Corte Lateral

3T A48A
Pinça

3T 016E
Fio de Nylon - 10m

3T 016F
Fio de Nylon - 5m

3T 016G
Fio de Nylon - 5m

CÓDIGO: 10569

CÓDIGO: 10570

CÓDIGO: 10048

CÓDIGO: 10137 - 0.51MM

CÓDIGO: 10381 - 1.2MM
CÓDIGO: 10382 - 1.55MM

CÓDIGO: 10383 - 1.2MM
CÓDIGO: 10384 - 1.8MM

Funcional

de

de

de

ida

Funcional

ida

ida

Funcional

Gancho 3T A48
Puxa Nylon

Pinça P-1450
Remove Plaqueta

Pinça P-1460
Ponta Curvada

CÓDIGO: 10997

CÓDIGO: 10523

CÓDIGO: 10524

3T A70 Kit para
Decoração de Lentes
CÓDIGO: 10985

Itens Inclusos:
Conjunto de topo
Punho

Topo

Funcional

de

de

de

ida

ida

Funcional

ida

Funcional

Profundidade 1.2mm
Profundidade 1.38mm

P-1480
Pinça Parafuso

P-1500
Pinça Solda

CÓDIGO: 10525

CÓDIGO: 10526

Profundidade 1.5mm

Gel colante (g-5)

Variedade de strass
6 cores x 3 tamanhos x 1 pacote c/100 peças

Light Siam

Sapphire

Crystal

Siam

Amethyst

Topaz

ida

Funcional

de
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Parafuso
Temporal

Parafuso
Haste

3T - 23-201435

3T - 23-201440

Capacete
Silicone e Metal
3T - C07A - 14

ESCALA EM MM
LARGURA - 2.20
DIÂMETRO

ESCALA EM MM
LARGURA - 2.5

3T - 782212 - CÓDIGO: 10844

1.20

DIÂMETRO

3T - 782214 - CÓDIGO: 10990

1.40

3T - 782212K - CÓDIGO: 10845

1.20
DOURADO
1.40

1.4
Cabeça 2.0mm
Diâmetro / Bitola 1.4mm

ALTURA
Cabeça 2.0mm
Diâmetro / Bitola 1.4mm

CÓDIGO: 10062 • COMPR.: 2.5
CÓDIGO: 10063 • COMPR.: 3.0

CÓDIGO: 10068 • COMPR.: 3.0

3T - 782214K - CÓDIGO: 10053

3.5

CÓDIGO: 10134

CÓDIGO: 10069 • COMPR.: 3.5

CÓDIGO: 10064 • COMPR.: 3.5

CÓDIGO: 10070 • COMPR.: 4.0

CÓDIGO: 10065 • COMPR.: 4.0

CÓDIGO: 10071 • COMPR.: 4.5

CÓDIGO: 10066 • COMPR.: 4.5

Parafuso
Mola

Parafuso
Plaqueta

3T - 13-201470B

3T - 210 - 181038

Plaquetas
Anatômicas
Encaixe • Parafuso

Encaixe • Parafuso

ida

Funcional

de

Cabeça 2.0mm
Diâmetro / Bitola 1.4mm

Cabeça 1.8mm
Diâmetro / Bitola 1.0mm

CÓDIGO: 10078

Porcas
Hexagonal e Estrela

CÓDIGO: 10074

Buchas
Encaixe Duplo

35(L) X 15(A)MM - 3T - C49P35 - CÓDIGO: 10719 - E
35(L) X 15(A)MM - 3T - C49S35 - CÓDIGO: 10718 - P

45(L) X 15(A)MM - 3T - C50P45 - CÓDIGO: 10721 - E
52(L) X 22(A)MM - 3T - C51S52 - CÓDIGO: 10722 - P

Encaixe
ESCALA EM MM
LARGURA - 2.50

3T - 52514 - CÓDIGO: 10133

1.40

3T - 52512K - CÓDIGO: 10843

1.20
DOURADO

3T - 52514K - CÓDIGO: 10989

1.40

3T - 7325014 - CÓDIGO: 10052

1.40

3T - B03 - 14H - CÓDIGO: 10082

DIÂMETRO DIÂMETRO
INTERNO EXTERNO LARGURA

1.40

0.80

7.0

3T - B03 - 15H - CÓDIGO: 10083

1.50

0.80

7.0

3T - B03 - 16N - CÓDIGO: 10995

1.60

0.80

7.0

3T - B03 - 18H - CÓDIGO: 10994

1.80

1.17

8.61

Arruelas
Metal, Nylon e Nylon em T
METAL - 3T - 13014

Funcional

ESCALA EM MM

NYLON - 3T - 13014F

NYLON EM T - 3T - C06-04

de

DIÂMETRO
1.20

ida

3T - 52512 - CÓDIGO: 10842

14(W) X 18(H)MM - 3T - C40G18 - CÓDIGO: 10672
17(W) X 25(H)MM - 3T - C42G25 - CÓDIGO: 10085

Plaquetas de
Ar

Simétrica • Encaixe

CÓDIGO: 10049

CÓDIGO: 10050

CÓDIGO: 10134

ESCALA EM MM

ESCALA EM MM

ESCALA EM MM

LARGURA - 3.00

LARGURA - 3.00

LARGURA - 3.0

DIÂMETRO - 1.40

DIÂMETRO - 1.40

ESPESSURA - 0.5

ESPESSURA - 0.3

ESPESSURA - 0.5

COMPRIMENTO - 1.5
DIÂMETRO - 1.40
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13MM 3T - C71P13 - CÓDIGO: 10396

Simétrica • Parafuso

13MM 3T - C71S13 - CÓDIGO: 10397
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Plaquetas de
Silicone

Encaixe
Lado
direito

Lado
esquerdo

Encaixe • Parafuso

Cordão
Nylon
Amarelo - 2mm x 70cm com 6 unidades

CÓDIGO: 11467 • 11471

SIMÉTRICA

cores sortidas - 4 mm x 70 cm com 06 unidades

15MM 3T - C28P15 - CÓDIGO: 10088

Parafuso
SIMÉTRICA

CÓDIGO: 11469

13MM 3T - C30P13 - CÓDIGO: 10098 - E
13MM 3T - C30S13 - CÓDIGO: 10099 - P

Encaixe • Parafuso
SIMÉTRICA

Cordão
Silicone
com cores sortidas - 2 mm x 70 cm com 06 unidades
15MM 3T - C30S15 - CÓDIGO: 10091

CÓDIGO: 11470

13MM 3T - C34P13 - CÓDIGO: 10103 - E
13MM 3T - C34S13 - CÓDIGO: 10107 - P

Encaixe • Parafuso
SIMÉTRICA

09MM 3T - C31P09 - CÓDIGO: 10101 - E
09MM 3T - C31S09 - CÓDIGO: 10102 - P

Cordão
Nylon
pack com 12 unidades
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Cordão
Pérola
70 cm com 6 unidades

CÓDIGO: 11467

70 cm com 6 unidades

CÓDIGO: 11468

CÓDIGO: 11537
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Cordão Infantil
Madeira
diversos modelos - 48 cm com 06 unidades

CÓDIGO: 11478

CÓDIGO: 11477

CÓDIGO: 11476

CÓDIGO: 11465

CÓDIGO: 11475

CÓDIGO: 11474

CÓDIGO: 11473

Cordão Infantil
Madeira
diversas cores 48 cm com 06 unidades

CÓDIGO: 11464

Cordão Infantil
Elástico
cores sortidas - 3 mm x 48 cm com 06 unidades
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CÓDIGO: 11466
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Coloração
Lentes Orgânicas

Corante Líquido BPI
Molecular Catalítico

Dentre as diversas fases do acabamento das lentes, a coloração é um dos processos mais
complexos no laboratório, são muitas variáveis que influenciam no resultado final, como
temperatura, material da lente, contaminação, qualidade do corante, tratamentos, equipamentos,
entre outros.

A melhor definição de cores entre os corantes para lentes
oftálmicas, o corante BPI é único no mercado.

• Estrutura química estável reduzindo o tempo de tingimento.
• Lentes com mais resistência a arranhões.
• Cores mais vivas e consistentes com ampla variedade
• Cada frasco gera 1 litro de coloração.

Temperatura

• Para coloração Cinza Black, a temperatura abaixo dos 90° resulta em tonalidade vermelha e
acima dos 95° resulta em tonalidade azul.

• Para coloração Marrom Dark, a temperatura abaixo dos 90° resulta em tonalidade roxa e acima
dos 95° resulta em tonalidade cinza.

Modo de Usar

Materiais das lentes

• CR-39: Por causa da sua composição os corantes costumam penetrar com facilidade em

Encha a cuba de água até a metade e aqueça até 50°, não

• Alto Índice: Diferentemente do CR-39, são lentes envernizadas que também podem receber a

Adicione o BPI na cuba e retire a sobra do frasco com água,

qualquer tonalidade.

passe dessa temperatura para garantir mistura total da tinta.

coloração, porém tenha cuidado pois a cor pode ser afetada devido a velocidade de absorção.

agitando bem e acrescentando a cuba. Preencha até o nível

• Policarbonato: Material de lente extremamente resistente só pode receber a coloração após o
Verniz tintável, que ainda assim só recebe cores claras.

Contaminação

• Manter as pinças e torres de coloração limpas após cada coloração é fundamental na

88ml - CÓDIGO: 10412

apropriado e alcance a temperatura de 93°

Cartela de Cores

manipulação, inclusive as lentes, pois qualquer marca pode ocasionar manchas.

Tipo de água

• Jamais utilize água com cloro, pois sua química influencia diretamente no corante. Caso utilize
água da torneira deixe descansar ou ferva.

Qualidade do corante

• Utilizar um corante de qualidade e reconhecido mundialmente é fundamental para manter uma

coloração qualificada. Os corantes BPI, DYE e Premium são específicos para lentes oftálmicas
e são de fácil utilização.

Diversidade de cores

• A cartela de cores é extremamente variada, sendo possível produzir cores da moda ou demandas
mais convencionais e de conforto. Ainda existe a possibilidade de cores específicas para o
trabalho e prevenção de acidentes. Preferencialmente solicite ao laboratório as colorações
padrões, pois em caso de misturas o trabalho pode não sair como o esperado.

Escolha das lentes

• A coloração pode ser feita para necessidades funcionais, onde auxilia na enxaqueca, dor de
cabeça, fotofobia entre outros. Ou pode ser produzida para fins estéticos, combinação com
armação, realçar cor dos olhos, utilizar lentes coloridas com grau. É importante escolher o
melhor material da lente para que a coloração tenha a melhor qualidade possível.

Radiações

• Os efeitos da radiação UV são acumulativos, quanto mais seus olhos se expõem aos raios UV,

maiores serão os riscos com o passar dos anos. É aconselhável, portanto, o uso de óculos escuros
de boa qualidade e que ofereçam proteção adequada, de preferência com tratamento UV-400nm.

Importante

• O tratamento UV-400nm deve ser aplicado antes do processo de coloração.
Área de trabalho

• Utilize sempre uma mesa limpa e com iluminação de espectro próximo ao índice do sol, já que a
lâmpada fluorescente oculta tons vermelhos.
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Corante Dry Dye
Contém uma cápsula

Corante em pó Premium
e Dispersante

CÓDIGO: 10058

Cartela de Cores

120g - CÓDIGO: 10175

48g - CÓDIGO: 10176

30ml - CÓDIGO: 10349

Cartela de Cores

Corante Líquido
Permadye
118 ml - CÓDIGO: 10452

Cartela de Cores

Ficou

Corrigir com corante

Tabela de Correção de Cores

Cor desejada
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Tratamento UV - Dry Dye
Contém uma cápsula

Eliminador de tons Avermelhados
RED OUT

O Red Out auxilia na eliminação de um dos problemas mais comuns nas colorações, quando as lentes
cinza black ou marrom dark ficam com tonalidade
avermelhada.

Desenvolvido para proteger qualquer tipo de lente
oftálmica. Centenas de pares de lentes podem ser
tratadas com proteção UV 400.

Modo de usar

Modo de usar

• Procedimento normal de uma coloração.
• Coloque a cápsula dentro da cuba com água;
• Mexa até atingir a temperatura entre 92ºC e 94ºC;
• Após atingir a temperatura ideal, deixe agir de

•

Agite bem e despeje todo o conteúdo na cuba de 01
litro aquecida já com água;

•

Mexa o tratamento e aqueça a uma temperatura de
92 e 94ºC;

•

Limpe bem as lentes antes de mergulhar na cuba,
o tempo de ação é rápido e deve ser observado de
acordo com a tonalidade desejada;

Tratamento Antirrisco a frio
Somente para lentes CR-39

•

Repita a operação se necessário.

A lente deve ser mergulhada na solução de 2 à 3
segundos, proporciona um revestimento de longa
duração com pouco esforço e sem equipamentos de
aquecimento.

Evite contato com a pele e se houver contato com
os olhos, lave imediatamente com água. Se a irritação persistir, procure auxílio médico.

8 a 10 min;

• Retire a lente da cuba e enxágue normalmente.

CÓDIGO: 10135

AVISO

Modo de usar

• Limpe a lente, mergulhe verticalmente por 1 ou 2

segundos, retire o excesso e limpe a lente com um
pano limpo e seco ou com ar comprimido.

CÓDIGO: 10536

118ml

Glicerina Econômica

Descolorante

Fluído transferidor de calor utilizado em
máquinas de coloração.

Descolore centenas de lentes oftálmicas.
Econômico e fácil de usar.

• Use um recipiente com tampa bem vedada e

matenha fechada quando não estiver usando;
CÓDIGO: 10136

946ml

Torre de Coloração
Diversos modelos
Singer

Bouncer Slant Lens Holder II

UV Lens Holder II

Phantom T340

Bouncer Lens Holder II

CÓDIGO: 10447

CÓDIGO: 10557

CÓDIGO: 10475

CÓDIGO: 10445

20,3cm • CÓDIGO: 10448
14,9cm • CÓDIGO: 10449
9,52cm • CÓDIGO: 10450
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CÓDIGO: 10180

CÓDIGO: 10178

1Kg

1L
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Lente Plana
Solar Poly

CINZA

G 15

MARROM

CÓDIGO: 10730 • BASE 6 • DIÂMETRO 76 mm

Lente Plana
Solar CR39

CÓDIGO: 10731 • BASE 8 • DIÂMETRO 80 mm

CINZA

G 15

MARROM

CINZA BLACK

MARROM BLACK

INCOLOR

CÓDIGO: 10728 • BASE 6 • DIÂMETRO 76 mm
CÓDIGO: 10729 • BASE 8 • DIÂMETRO 76 mm

Lente Plana
Degradê CR39

CINZA

G 15

MARROM

CÓDIGO: 11431 • BASE 6 • DIÂMETRO 76 mm

Lente Plana
Solar Filter Vision - CR39

CÓDIGO: 11432 • BASE 8 • DIÂMETRO 80 mm

CÓDIGO: 11433 • BASE 8 • DIÂMETRO 71 mm

Filter Vision 450
70

CÓDIGO: 11434 • BASE 6 • DIÂMETRO 76 mm
CÓDIGO: 11435 • BASE 6 • DIÂMETRO 76 mm

Lente adequada para dirigir
à noite, aumentando o
contraste dos objetos e
tornando-os mais visíveis.
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Para Facetadoras Automáticas
e Semi Automáticas
As tecnologias de lentes e facetadoras mudaram e os nossos
blocking pads também!

Adesivo para blocagem de lentes oftálmicas com tratamento super hidrofóbico.

As novas lentes hidrofóbicas e super hidrofóbicas frequentemente criam grandes desafios
durante o processo de corte.

• Aba dupla para fácil remoção;
• Adesivo e espuma foram projetadas para evitar torção de eixo;
• Oferece conformidade adequada para todos os tipos de ventosas;
• Espuma especial com propriedades de resistência ao torque excelente;
• Adesivo robusto projetado especificamente para lentes super hidrofóbicas;
• Blocador permanece aderente à lente até o término completo do processo de corte.

O escorregamento ou a falta do pad nas lentes precisam de atenção especial.
A Mello Optical desenvolveu um Blocking Pad chamado de Hidro Blocking para ser usado
diretamente nas lentes hidrofóbicas.

Modo de usar

Ventosa

Máquinas Compatíveis
Briot • Weco • Indo • Gamma • Kappa • Delta • Mrº Blue • Mr• Orange • Jess D • Optronic`s • Nop 7E
Nidek • Neksia • Delta 2

Lado impresso
(Hidro) aplicado
na lente

álcool. Isso removerá

boa fixação.

que o Hidro Blocking

resíduos que possam

esta completamente

afetar no desempenho

em contato com a

da fixação.

ventosa.

Prevenindo Giro de Eixo
O segredo para cortar lentes hidrofóbicas é controlar a variação que causa o giro do eixo, duas
das principais variáveis que podem ter grande influência nesse processo são:

1 - Começar a blocagem estável: antes de blocar uma len-

17mm

CÓDIGO: 11595

18mm

CÓDIGO: 11594

PAD HIDRO
MRB 14/22

18mm

24mm

CÓDIGO: 11593

CÓDIGO: 11592

PAD HIDRO
MRB 22

PAD HIDRO
NOP 17/37

37mm

assegurar uma

lente, certificando de

PAD HIDRO
STR 24

22mm

firmeza para

da frente da lente com

PAD HIDRO
HER18

22mm

limpe bem a superfície

antes de aplicar na

PAD HIDRO
HES 18/24

24mm

Blocking na ventosa

PAD HIDRO
CUP 17/33

18mm

3 - Pressione com

24mm

2 - Antes de blocar,

33mm

1 - Aplique o Hidro

Rolo c/ 1000 peças
Lado
branco
aplicado
na ventosa

14mm

22mm

17mm

CÓDIGO: 11597

CÓDIGO: 11596

CÓDIGO: 11598

Atenção!
Aplicação do Hidro Blocking
Os nossos Hidro Blocking
são identificados
por este impresso!

te, a lente precisa sempre ser limpa com álcool isopropílico removendo os resíduos que não aderiram firmemente
ao AR (antirreflexo), isso vai assegurar uma fixação firme.

2 - Configurações do equipamento de corte: O mandril
deve ser configurado para uma pressão firme e a taxa
de corte da lente para um desbaste suave. Essas particularidades são ainda mais importantes em lentes de policarbonato.
Lado impresso
na lente

72

Lado branco
na ventosa
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Para Facetadoras Automáticas
e Semi Automáticas

Para Facetadoras Automáticas
e Semi Automáticas

White Blocking é um adesivo para blocagem que tem uma construção única nunca antes

Adesivo para blocagem de lentes oftálmicas.

• Espuma reforçada oferece resistência superior de torque, reduzindo assim as falhas de eixo;
• Espuma acrílica micro-celular reforçada, fornece força superior;
• Aba dupla para fácil remoção;
• Processo inovador garante adesivo de qualidade superior para melhor adesão na lente;
• Excelente compatibilidade em todas as curvas da lente;
• Permite poder de fixação excepcional para os tempos de ciclo mais longo de corte e
acabamento;

estabilizadora no meio de duas camadas de alta resistência de espuma acrílica micro-celular.

• Multi camadas únicas de espuma reforçada resiste a força de torque, prevenindo o giro do eixo;
• Excelente aderência a todos os tipos de lentes e tratamentos;
• Superfície de espuma macia em conformidade com a curvatura da lente;
• Modificação do sistema de adesivo acrílico adere a ampla gama de tratamentos da lente.

• Oferece compatibilidade adequada para todos os tipos de ventosas.

Máquinas Compatíveis

Máquinas Compatíveis
Briot • Weco • Indo • Gamma • Kappa • Delta • Mrº Blue • Mr• Orange • Jess D • Optronic`s • Nop 7E
Nidek • Neksia • Delta 2

Rolo c/ 1000 peças

Briot • Weco • Indo • Gamma • Kappa • Delta • Mrº Blue • Mr• Orange • Jess D • Optronic`s • Nop 7E
Nidek • Neksia • Delta 2

Rolo c/ 1000 peças

24mm

PAD WHITE
STR 24

18mm

PAD WHITE
HER 18

24mm

33mm

24mm

PAD WHITE
HES 18/24

18mm

18mm

24mm

17mm

18mm

18mm

24mm

CÓDIGO: 10301

CÓDIGO: 10299

CÓDIGO: 11582

CÓDIGO: 11581

CÓDIGO: 11580

CÓDIGO: 11579

14mm

22mm

17mm

CÓDIGO: 10196

CÓDIGO: 10195

CÓDIGO: 11014

PAD WHITE
MRB 22

14mm

CÓDIGO: 11584

PAD WHITE
NOP 17/37

37mm

PAD WHITE
MRB 14/22

22mm

PAD RED
NOP 17/37

22mm

PAD RED
MRB 22

22mm

PAD RED
MRB14/22

22mm

PAD WHITE
CUP 17/33

CÓDIGO: 10300

37mm

17mm

CÓDIGO: 11007

PAD RED
STR 24

18mm

PAD RED
HER 18

24mm

PAD RED
HES 18/24

33mm

PAD RED
CUP 17/33
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utilizado no processo de corte de lentes oftálmicas. A sua construção incorpora uma película

22mm

17mm

CÓDIGO: 11583

CÓDIGO: 11585
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Para Facetadoras Automáticas
e Semi Automáticas

Ventosas
Para Facetadoras
NIDEK

DIGITAL

Adesivo para blocagem de lentes oftálmicas com tratamentos.

• Espuma acrílica micro-celular reforçada, fornece força superior;
• Processo inovador garante adesivo de qualidade superior para melhor adesão na lente;
• Aba dupla para fácil remoção;
• Espuma reforçada oferece resistência superior de torque, reduzindo assim as falhas de eixo;
• Excelente compatibilidade em todas as curvas da lente;
• Adesivo reforçado permite poder de fixação excepcional para os tempos de ciclo mais longo

CÓDIGO: 10936

CÓDIGO: 11001

CÓDIGO: 10934

Curva 8 Vermelha

Vermelha

Mini Ventosa
Vermelho

CÓDIGO: 10937

CÓDIGO: 11002

CÓDIGO: 10935

Curva 8 Verde

Verde

Mini Ventosa
Verde

Ventosas
Para Facetadoras
OPTRONIC’S - HORIZON III

MRº BLUE / MRº ORANGE / JESS D

MRº BLUE / MRº ORANGE / JESS D

3M Leap
Block Regular

HES 14/18
Pack 20

STR22
Pack 20

CÓDIGO: 10025

CÓDIGO: 10826

CÓDIGO: 10827

Vario Weco
HES 18/24
Curva 8 Pack 25

Vario Weco
STR24
Curva 8

CÓDIGO: 11267

CÓDIGO: 10149

de corte e acabamento;

• Oferece compatibilidade adequada para todos os tipos de ventosas.
Máquinas Compatíveis
Briot • Weco • Indo • Gamma • Kappa • Delta • Mrº Blue • Mr• Orange • Jess D • Optronic`s • Nop 7E •
Nidek • Neksia • Delta 2

Ventosas
Para Facetadoras

Rolo c/ 1000 peças
PAD DIGITAL
HES 18/24

17mm

24mm

CÓDIGO: 11660

PAD DIGITAL
MRB 22

PAD DIGITAL
MRB 14/22

Ventosa
Flexível Weco
6002-2072 Pack 25

CÓDIGO: 11657

PAD DIGITAL
NOP 17/37

CÓDIGO: 11266

Ventosas
Para Facetadoras
GAMMA / KAPPA

Ventosa Gama /
Kappa HES 14/18
Pack 10

Ventosa Gama /
Kappa HER18
Pack 10

Ventosa Gama /
Kappa STR24
Pack 20

37mm

22mm

BRIOT / WECO

24mm

18mm

CÓDIGO: 11661

22mm

PAD DIGITAL
STR 24

18mm

18mm

CÓDIGO: 11659
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PAD DIGITAL
HER 18

24mm

33mm

PAD DIGITAL
CUP 17/33

14mm

22mm

CÓDIGO: 11662

CÓDIGO: 11663

17mm

CÓDIGO: 11658

CÓDIGO: 10528

CÓDIGO: 10529

CÓDIGO: 10530
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Protetores
Protect Pad Blue Lens

Protetores
Protect Pad Hidro Lens 28MM

Impede de riscar a superfície da lente durante o corte, aba para fácil remoção, não deixa resíduos.

Protect Pad Blue Lens 500 peças

Protect Pad Blue Oval 500 peças

Desenvolvido para lentes hidrofóbicas. As lentes hidrofóbicas e super hidrofóbicas criam
grandes desafios durante o processo de corte. A falta de aderência do blocking pad das
lentes precisa de atenção especial e o Hidro Pad desenvolvido pela Mello Optical, se torna o
antideslizante perfeito para ser usado com os blocking pads Digital, Red e White.

75mm

70mm

35mm

500 peças

35mm

70mm

75mm

CÓDIGO: 10210

CÓDIGO: 10211

CÓDIGO: 11771

TAMANHO: 40MMX28MM

CÓDIGO: 10655

Lixa Correia
Pack com 10 unidades

CÓDIGO: 10209

Modo de usar
1 - Antes do processo de blocagem, limpe bem a superfície da lente, removendo resíduos que
afetam na fixação.

38 X 770
CÓDIGO: 10206
UTILIZADA NA LIXADEIRA CAMARGO - 38,5 CM

2 - Aplique um PROTECT PAD HIDRO LENS na lente a ser desbastada, pressionando com
firmeza, para garantir boa fixação.

38 X 1200
CÓDIGO: 10205
UTILIZADA NA LIXADEIRA GUIRELLI - 60,0 CM

3 - Aplique o

38 X 1060

na ventosa antes de aplicar na lente.

4 - Aplique a ventosa já com o

CÓDIGO: 10204
UTILIZADA NA LIXADEIRA RM - 53,0 CM

completamente em contato bom o

38 X 1027

Prevenindo Giro de Eixo

CÓDIGO: 10203
UTILIZADA NA LIXADEIRA MARTINATO - 51,35 CM

O segredo para cortar lentes hidrofóbicas é controlar a variação que causa o giro do eixo,
duas das principais variáveis que podem ter grande influência nesse processo são:

38 X 956
CÓDIGO: 10207
UTILIZADA NA LIXADEIRA GUIRELLI - 47,8 CM

Pasta de Polir

na lente, certificando-se que o mesmo está
PROTECT PAD HIDRO LENS.

Gabarito
Com e sem ressalto
Pack com 100 unidades
POLI / TRIVEX
CÓDIGO: 10362

1 - Começar a blocagem estável: antes de blocar uma lente, a lente precisa sempre ser limpe
com álcool isopropílico removendo os resíduos que não aderiram firmemente ao AR (antirreflexo),
isso vai assegurar uma fixação firme.
2 - Configurações do equipamento de corte: O mandril deve ser configurado para uma pressão
firme e a taxa de corte da lente para um desbaste suave. Essas particularidades são ainda
mais importantes em lentes de policarbonato.

Caneta de Marcação

• Marcador a base de água;
• As marcas ficam bem definidas e fáceis de
conferir;

• Não mancha as lentes;
• Não danifica nenhum tipo de tratamento

CR-39

antirreflexo;

CÓDIGO: 10208

• Fácil remoção sem deixar resíduos.
COM RESSALTO - CÓDIGO: 10212
SEM RESSALTO - CÓDIGO: 10213

78

COR DISPONÍVEL: BRANCA

PONTA FINA - 0.7MM - CÓDIGO: 10861
PONTA GROSSA - 1.3MM - CÓDIGO: 10768
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Lixa 1º Passo
CR39 - médio índice e alto índice

Lixa 1º Passo
Poli - Trivex

LIXA TREVO
MARROM
16P-76MM-500

LIXA TREVO
MARROM
7P-76MM-500

LIXA TREVO
MARROM S-GRIP
7P-76MM-500

LIXA TREVO
1ST CINZA G500
7P-76MM-500

LIXA TREVO
CINZA EKA
7P-76MM-500

CÓDIGO: 10400

CÓDIGO: 10237

CÓDIGO: 10234

CÓDIGO: 11455

CÓDIGO: 11456

CÓDIGO: 10399

CÓDIGO: 10230

LIXA TREVO
BLACK POLY G400
7P-76MM-500

LIXA TREVO
280 POLY
7P-76MM - 500

CÓDIGO: 10816

CÓDIGO: 10229
CÓDIGO: 10405

CÓDIGO: 10403

Lixa 2º Passo
CR39 - médio índice e alto índice
LIXA TREVO
PINK
16P-76MM-500

LIXA TREVO
PINK
7P-76MM-500

LIXA TREVO
PINK FREE
7P-76MM-250

CÓDIGO: 10380

CÓDIGO: 10379

CÓDIGO: 10248

CÓDIGO: 10402

CÓDIGO: 10401

Lixa Passo Único
CR39 - médio índice e alto índice
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LIXA TREVO
BLACK POLY
7P-76MM-500

LIXA TREVO
280 POLY
7P-76MM - 500

CÓDIGO: 10815

LIXA TREVO
240 POLY
7P-76MM - 500

CÓDIGO: 10850

Lixa 2º Passo
Poli - Trivex

LIXA TREVO
M15
PREMIUM ORANGE
16P-76MM-250

LIXA TREVO
M15
PREMIUM ORANGE
7P-76MM-250

LIXA TREVO
M11
PURPLE
7P-76MM-250

LIXA TREVO
M11
PURPLE
16P-76MM-250

CÓDIGO: 10489

CÓDIGO: 10490

CÓDIGO: 10231

CÓDIGO: 10232

CÓDIGO: 10255

CÓDIGO: 10254

LIXA TREVO
240 POLY
6P-76MM - 500

CÓDIGO: 10851

Lixa Passo Único
Poli - Trivex

LIXA TREVO
CINZA POLY
7P-76MM-500

LIXA TREVO
GREEN POLY
7P-76MM-500

LIXA TREVO
M30
PREMIUM GREEN
16P-76MM-250

LIXA TREVO
M30
PREMIUM GREEN
7P-76MM-250

CÓDIGO: 10240

CÓDIGO: 10242
CÓDIGO: 10404

CÓDIGO: 10253

CÓDIGO: 10252

CÓDIGO: 10487

CÓDIGO: 10488
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Veludo Branco Ultra

Veludo Pink Light Premium

Veludo Ultra Yellow

Veludo Yellow Premium

Características

Características

Características

Características

•

Fibras de alta qualidade e espessura apropriada
produzem uniformidade e um excelente
acabamento do centro às extremidades;

•

A construção de fibras de alta densidade
proporciona força e uniformidade ao
polimento da superfície;

•

•

Borracha natural PSA, oferece fácil remoção de
resíduos durante o processo;

•

Com espessura aproximada de 0,60”,
produz um trabalho uniforme em toda a
região da lente;

Fibras de alta qualidade e espessura
apropriada produzem uniformidade e um
excelente acabamento do centro as
extremidades;

•

Fibra de polimento de alta qualidade, com
excelente resistência a abrasão, suportando
ciclos de polimento ampliados e
minimizando a contaminação do polidor;

•

Borracha natural PSA, oferece fácil remoção
de resíduos durante o processo;

•

Borracha natural PSA, oferece fácil remoção
de resíduos durante o processo;

•

Com espessura aproximada de 0,46, permite
que o trabalho fique homogêneo em toda a
região da lente;

•

A nova tecnologia da fibra faz com o que
o Pink Light tenha duas vezes mais
resistência a fricção comparado a outros
veludos Premium;

•

Espessura aprimorada de 0,35”, fornece
polimento uniforme;

•

Mais espesso, aproximadamente 0,53”,
permite o trabalho em toda a região da lente;

•

Força têxtil aprimorada permite fácil
remoção sem rasgar ou danificar;

•

A construção da fibra densa conduz
uma combinação especial de fibras;

•

Suporta maior ciclo dos veludos, devido
a excelente durabilidade;

•

Suporta maior ciclo dos veludos, devido
a excelente durabilidade;

•

Tem bom resultado com todos os polidores;

•

Tem bom resultado com todos os polidores;

•

•

Adesivo pode ser reposicionado;

Adesivo pode ser reposicionado;

•

•

Pode ser utilizado em todos os tipos de
lentes, CR-39, Policarbonato, Trivex e médio
e alto índice.

Resultado superior em lentes policarbonato,
trivex e alto índice.

•
•

A construção da fibra densa conduz uma
combinação especial de fibras;

•

Suporta maior ciclo dos veludos, devido a
excelente durabilidade;

•

Tem bom resultado com todos os polidores;

•

Adesivo pode ser reposicionado;

•

Mais indicado para lentes simples como o
CR-39.
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•
•

O alto desempenho combina fibras com
densidades distintas. As fibras mais densas
dão auxílio ao polimento e as mais finas
ficam na superfície, resultando em uma
boa qualidade de polimento;
Com tecido de alta densidade em camadas,
prevenindo compressão e reduzindo a
contaminação do polidor;
A alta absorção do Pink Light posiciona
o polidor onde é necessário, aumentando
a remoção do material, especialmente em
processos de surfaçagem digital e nas
lentes de policarbonato, trivex e alto índice.

VELUDO TREVO
ULTRA BRANCO
7P-76MM-250

VELUDO TREVO
PREMIUM PINK LIGHT
7P-76MM-250

VELUDO TREVO
ULTRA YELLOW SS
7P-76MM-250

VELUDO TREVO
PREMIUM YELLOW
7P-76MM-250

CÓDIGO: 10270

CÓDIGO: 10264

CÓDIGO: 10660

CÓDIGO: 10267
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Alloy
Lente Mineral - Alta Fusão

Lente Orgânica - Baixa Fusão

Fita de Proteção
Para lentes

Benefícios

• Cor ideal, garante perfeita visualização;
• Se adapta facilmente aos contornos da lente;
• Não se solta da lente durante o processo;
• Remoção da fita ao final do processo sem dificuldades;
• Sem resíduos, após a remoção na superfície da lente.
CÓDIGO: 10162

CÓDIGO: 10164

Fita de Proteção
Para lentes

Média Adesão

Alta Adesão

Rolo de 35m de comprimento

Rolo de 45m de comprimento

CÓDIGO: 10780

CÓDIGO: 11645

Descrição
BlueShield é uma fita de copolímero azul que
atende aos padrões exigidos para proteção de
lentes e blocagem com alloy.
Oferece economia e qualidade superior nos
processos de blocagem em todos os tipos de
lentes plásticas.
Tem um adesivo ótico premium e removível,
especialmente projetado para não remover a
marcação de fábrica das lentes progressivas.
O liner é revestido de silicone, protege a lente, é
de rápida e fácil remoção, sem deixar resíduos na
superfície das lentes.
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CÓDIGO: 10259

Especificações

•
•
•
•
•
•

Material: Polietileno

Especificações

Especificações

Adesivo: Acrílico

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Espessura: 0,08mm +/- 10%
Adesão: 0,81 Kg (Plástico)
Temperatura para aplicação: Até 50˚C
Dimensões: 35m x 100mm

Material: Polietileno
Adesivo: Acrílico
Espessura: 0,1 mm
Temperatura para aplicação: Até 50˚C
Dimensões: 35m x 100mm

Material: Polietileno
Adesivo: Acrílico
Espessura: 0,1 mm
Temperatura para aplicação: Até 50˚C
Dimensões: 45m x 100mm
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Polidor de
Lentes Oftálmicas
Taxa de suspensão aprimorada
Um dos principais fatores contribuintes para a qualidade dos polidores da linha Maxi, se refere a
maior taxa de suspensão em relação aos demais polidores, trazendo inovação a sua viscosidade e
mantendo o polidor por mais tempo misturado ao fluido, ficando mais homogêneo, este atributo do
polidor melhora sua estabilidade e regularidade do uso.

•
•

Poder de ação ampliado e contínuo;
Aproveitamento total do material de polimento.

Opostamente ao que se pressupõe, não são produtos com maior viscosidade que produzem maior
benefício. A linha de polidores Maxi é inovadora no mercado, potencializando os objetivos de
polimento e se mantendo menos viscosa, não interfere no sistema. Desta forma, reforçando a

MAXI PLUS
ADVANCED

MAXI PREMIUM
ADVANCED

MAXI ULTRA
HD

CÓDIGO: 10389

CÓDIGO: 10388

CÓDIGO: 10371

qualidade do trabalho e minimizando danos nos equipamentos.

•
•
•

Diminui a possibilidade de entupimento da máquina;
Evita por mais tempo o processo de corrosão;
Facilita a limpeza.

Taxa de remoção superior
Associada a tecnologia do polidor, toda a linha Maxi possui uma taxa de remoção acima dos
parâmetros, produzindo excelente rendimento desde seu polidor mais básico até se tornar mais
robusto na categoria ultra.

Produtividade elevada nos veludos
Os polidores Maxi melhoram o aproveitamento do polidor nos veludos, com menor viscosidade

MAXI ULTRA
HD PRO

MAXI ULTRA
HD PRO - X

diminuem o desperdício de material. Quanto mais moderno o veludo, maior se torna a eficiência do
processo de polimento já que será aliado a um polidor com alta tecnologia.

•
•

Aproveitamento total do potencial do veludo;
Melhor custo/beneficio.

Opacidade Ideal
A linha Maxi traz uma das menores taxas de opacidade do mercado e assegura um índice ideal para
aplicação de tratamentos antirreflexo e antirrisco nos mais diversos materiais.
CÓDIGO: 11288
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CÓDIGO: 11536
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Diamond CutsPara
Ferramenta de Corte

Ferramenta de polimento - Digi Flex GWLP2
Para Duo / Toro Flex

DIAMOND 2MM
RADIUS N.2.0ML 17CL
ORBIT

DIAMOND 2MM
RADIUS 120 FINISHING TOOL
N.2.L 18-120

Satisloh

CÓDIGO: 11711

Schneider

DIAMOND 2MM
RADIUS FINISH CUT
N.2.0MM 27C ULTRA VFT

CÓDIGO: 11713

Código

Base

Quantidade

11417

1

10

11418

3

10

11419

5

10

11420

7

10

11421

9

10

11422

11

10

11423

13

10

Satisloh

Espessímetro e Esferômetro
Digital e Analógico
3T - A13D
ESPESSÍMETRO DIGITAL

3T- A13
ESPESSÍMETRO RELÓGIO 10MM

3T - A13A
ESPESSÍMETRO RELÓGIO 20MM

CÓDIGO: 11177

CÓDIGO: 10034

CÓDIGO: 10033

3T- A12D
ESFERÔMETRO DIGITAL

3T - A12
ESFERÔMETRO BASIC

3T - A12A
ESFERÔMETRO PREMIUM

CÓDIGO: 10031

CÓDIGO: 10029

CÓDIGO: 11712

Ferramenta de polimento - Schneider
Tool 1ST Polish
075 AZUL

CÓDIGO: 10477

150 VERMELHA

600 CINZA

CÓDIGO: 10478

CÓDIGO: 10479

150 VERMELHA

600 CINZA

Tool Finish Polish
075 AZUL

CÓDIGO: 11178
CÓDIGO: 10480
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CÓDIGO: 10481

CÓDIGO: 10482
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Esmeril Cristal
Acabamento
MICRO GRIT ALO
FINAL 1000/1500

5 Kg
CÓDIGO: 10216

MICRO GRIT ALO
FINAL 1000/1500

5 Kg
CÓDIGO: 10217

SUPER GRIT ALO
MÉDIO 500

5 Kg
CÓDIGO: 10218

SUPER GRIT SIC
GROSSO 46/54/60

5 Kg
CÓDIGO: 10219

Gerber Coburn
Lap Master 2 regular

Gerber Coburn
Lap Master HI - Diopter

Caixa com 490 peças

Caixa com 200 peças
Para altas Dioptrias

CÓDIGO: 10662

CÓDIGO: 10663

Foam Lap
Adapter For IQ

Cera para
Blocadora

Densímetro
Segundo Baume

CÓDIGO: 10664

CÓDIGO: 10165

CÓDIGO: 10174
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Polidor
Cristal

Esmeril Cristal
Desbaste
SUPER GRIT SIC
MÉDIO 150/180

5 Kg
CÓDIGO: 10220

ZIRCONITA POLISH
AVERAGE PERFORMANCE

5 Kg
CÓDIGO: 10224

Feltro Branco
Esférico - Surfaçagem

Feltro Branco
Cilíndrico - Mineral

CÓDIGO: 10222

CÓDIGO: 10221
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Caixa Plástica
de serviços

Practicool
Líquido

Cores

Refrigerante Sintético

CÓDIGO: 10372

Características
Com repartição para colocação das lentes /
blocos, para olho direito e esquerdo.

Informação Técnica

•
•

Encaixe de código de barras.

•

Largura - 190mm

Encaixe de etiquetas de identificação
por roteiro, prioridade, etc.

Comprimento - 270mm
Altura - 50mm
CÓDIGO: 10767

•
•
•
•

Refrigerar a região de corte;

•
•

Redução da força e potência necessárias ao corte;

•
•
•

Lubrificar as superfícies em atrito;
Remove o resíduo da área de corte;
Proteger a ferramenta, a peça e a máquina contra
oxidação e corrosão;
Diminuição da temperatura da lente e da ferramenta
em trabalho;
Desobstrução da região de corte;
Aumento da vida da ferramenta;
Melhor acabamento da superfície usinada.

362W Glass Master Polish Pad
Pellon - Rolo com 250 unidades

335-80 Diamond Fine Pad 80mm
Contém uma unidade

Scratch Dig Paddle
Acessório comparativo para controle de qualidade

•

Produz um polimento brilhante em lentes
oftálmicas minerais;

•

Pad Flexível com compatibilidade com todas
as curvas incluindo curvas altas;

Procedimentos

Tempo de ciclo mais curto;

•

Precisão uniforme para assegurar remoção
de material consistente;

•

Vida útil de 300 a 500 superfícies.

•
•

Compatível com Diamond Pads ou
processos de esmeril;

•

Adere a ambas ferramentas, básicas e
Gripper Pads;

•

Nenhuma descamação ou erosão durante
o ciclo.

CÓDIGO: 10370

•

A qualidade da superfície se refere as características cosméticas de uma lente, em termos
de defeitos visivelmente expostos.

•

O acessório de controle de qualidade auxilia na identificação de possíveis arranhões ou
manchas na superfície das lentes, com uma escala comparativa é possível verificar se essa
lente pode seguir o processo de produção.

•

Este Paddle possui 7 séries retangulares e 7 séries circulares, cada uma com arranhões
e manchas diferentes, para um resultado comparativo efetivo.

•

A utilização simples não interfere no tempo de trabalho. É só colocar a lente ao lado do
acessório e comparar as imperfeições de ambos.

CÓDIGO: 11201
CÓDIGO: 11268
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