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Variabilní objektivy
Ošetřované místo zůstává zaostřené po celou dobu zákroku bez 
nutnosti manipulace s mikroskopem nebo pacientem. Rychlý posun 
ohniskové vzdálenosti nabízí VARIO objektiv v rozsahu od 200 do 

400 mm a Variflex objektiv od 220 do 320 mm. Oceníte jej také 
při častějších změnách zvětšení, kdy je vždy třeba upravit ohnisko-
vou vzdálenost.

Balanční systém
Spojení jednotlivých ramen unikátním balančním systémem zaruču-
je extrémně plynulou manipulaci a dokonalé vyrovnání při změně 
zatížení mikroskopu.

Integrované LED osvětlení
Inovativní osvětlovací modul zajišťuje homogenní osvětlení zorného 
pole s vynikajícím rozlišením barev, vysokým kontrastem a extrémně 
dlouhou životností (min. 50 000 hod.). Modul může být použit s ja-
kýmkoliv stomatologickým mikroskopickým systémem KAPS.

Trvanlivost
Dentální mikroskopy firmy Karl Kaps jsou robustní a určeny pro 
každodenní profesionální používání v zubním lékařství. Nejsou 
náchylné k servisu, ani nevyžadují periodickou údržbu. 

Karl KAPS
KAPS 900-1450
Hi-tech stomatologické mikroskopy

Karl Kaps je globální technologická společnost zaměřená na optiku, 
která vyvíjí moderní, inovativní chirurgické a diagnostické 
mikroskopy pro širokou škálu lékařských oborů, jako jsou například 
otorinolaryngologie, oftalmologie, mikrochirurgie, endodoncie, 
neurochirurgie, chirurgie páteře, gynekologie a další podobné obory. 
Naším cílem je poskytnout uživatelům KAPS vždy to nejlepší vybavení 
pro jejich lékařskou praxi či výzkum. 

Výrobou a vývojem špičkové optiky se zabýváme již od roku 1946. 
S produkty KAPS získáváte vždy hi-tech optiku světové úrovně v kva-
litě “Made in Germany”. Všechny výrobky KAPS jsou kompletně 
vyvíjeny a vyráběny ve výrobních závodech společnosti v Asslaru 
a Wetzlaru v Německu.

Elegantní stomatologické mikroskopické systémy KAPS jsou plně 
přizpůsobitelné dle potřeb jednotlivých stomatologů. Například i náš 
základní systém je navržen modulárně tak, aby mohl být rozšiřován 
o vyspělé funkce, které jsou standardní u vyšších modelů KAPS.

Široká nabídka doplňků a příslušenství KAPS umožňuje nakonfigu-
rovat systém tak, aby vyhovoval prakticky všem požadavkům 
mikroskopické stomatologie. Naše komponenty kombinují 
videokameru, fotoaparát, vynikající pozorovací příslušenství a mož-
nost nastavení různých poloh pro všechny aplikace. 

Jedinečná modularita
Špičková kvalita na míru

Modulární systém KAPS
Filozofie značky KAPS byla vždy zaměřená na maximální flexibilitu 
budoucího rozšíření. Proto upgrade z modelové řady KAPS 1100 na 
model nejvyšší řady je dostupný každému, kdo plánuje postupné 
rozšiřování funkčnosti mikroskopu ve své praxi. Designová 
koncepce umožňuje aktualizaci většiny komponentů stomatologi-
ckého mikroskopu KAPS přímo v ordinaci lékaře.

Německá kvalita na míru
Každý dodaný mikroskop KAPS je vyroben přesně podle specifikací 
zákazníka. Tento postup nabízí vysokou míru individualizace včetně 
možnosti vlastní barevné kombinace dle přání zákazníka (více než 
200 barev RAL Classic) a řady dalších speciálních úprav a kombinací.

Manuální nebo motorizovaný zoom
Přináší plynule nastavitelné zvětšení od celkového pohledu při 
nízkých zvětšeních až k největším detailům při zvětšeních velkých.

Magnetický systém "Free Motion"
Stisknutím tlačítka na rukojeti, můžete s mikroskopem volně "plout" 
v prostoru. Bez jakékoliv námahy jej nastavíte do požadované polohy 
a uvolněním tlačítka mikroskop spolehlivě zablokujete v požadované 
pracovní poloze.



KAPS 900
• 5-krokový měnič zvětšení
• Ergonomický naklápěcí tubus 0° - 210°
• Integrované LED osvětlení ( 140 000 lx )
• High intesity světlovod
• Fixní objektiv s jemným doostřením
• Rukojeti Ergonomic
• Rameno s nosností 7,5 kg
• Oranžový / zelený filtr
• Nastavitelné okuláry 12,5 x
• Iris clona

KAPS 1100
• 5-krokový měnič zvětšení
• Fixní objektiv s jemným doostřením
• Jedinečný balanční systém
• Ergonomický naklápěcí tubus 0° - 210°
• Integrované LED osvětlení ( 140 000 lx )
• High intesity světlovod
• Rukojeti Comfort
• Rameno s nosností 17 kg
• Oranžový / zelený filtr
• Nastavitelné okuláry 12,5 x
• Iris clona

KAPS 1200
• Magnetická brzda "Free Motion"
• 5-krokový měnič zvětšení
• Fixní objektiv s jemným doostřením
• Jedinečný balanční systém
• Ergonomický naklápěcí tubus 0° - 210°
• Integrované LED osvětlení ( 140 000 lx )
• High intesity světlovod
• Rukojeti Comfort
• Rameno s nosností 17 kg
• Oranžový / zelený filtr
• Nastavitelné okuláry 12,5 x
• Iris clona

KAPS 1300
• Magnetická brzda "Free Motion"
• Manuální plynulé zvětšení 1:6
• Fixní objektiv s jemným doostřením
• Jedinečný balanční systém
• Ergonomický naklápěcí tubus 0° - 210°
• Integrované LED osvětlení ( 140 000 lx )
• High intesity světlovod
• Rukojeti Comfort
• Rameno s nosností 17 kg
• Oranžový / zelený filtr
• Nastavitelné okuláry 12,5 x
• Iris clona

KAPS 1400
• Magnetická brzda "Free Motion"
• Motorizované plynulé zvětšení 1:6
• Fixní objektiv s jemným doostřením
• Jedinečný balanční systém
• Ergonomický naklápěcí tubus 0° - 210°
• Integrované LED osvětlení ( 140 000 lx )
• High intesity světlovod
• Rukojeti Comfort
• Rameno s nosností 17 kg
• Oranžový / zelený filtr
• Nastavitelné okuláry 12,5 x
• Iris clona

KAPS 1450
• Magnetická brzda "Free Motion"
• Motorizované plynulé zvětšení 1:6
• Vario objektiv 200 - 400 mm
• Jedinečný balanční systém
• Ergonomický naklápěcí tubus 0° - 210°
• Integrované LED osvětlení ( 140 000 lx )
• High intesity světlovod
• Rukojeti Comfort
• Rameno s nosností 17 kg
• Oranžový / zelený filtr
• Nastavitelné okuláry 12,5 x
• Iris clona

Modelová řada KAPS 900-1450
Kvalita a výkon pro Vaši stomatologickou praxi



Příslušenství a doplňky KAPS
Pro individuální konfigurace systému

Pro mikroskopy KAPS je k dispozici rozsáhlý sortiment příslušenství, který je dokonale přizpůsoben Vašim 
individuálním potřebám. Mikroskopy KAPS lze snadno rozšířit o asistentské tubusy nebo fotografické či video 
adaptéry. Pořízení snímků či videí je hračka.

KAPS Fototubusy
Tubusy pro DSLR fotoaparáty CANON, NIKON 
a digitální kamery/kompakty SONY.

KAPS Asistentské tubusy
Tubusy umožňují vidět pod stejným zvětšení přesně to, 
co operatér. Pro asistenci při zákroku či zaučování 
nových kolegů a stážistů.

Full HD kamera Moticam 1080
Originální multifunkční kamera Moticam s full HD 
rozlišením, USB/HDMI připojením a SD kartou.

KAPS Design

Vyberte si barvu Vašeho mikroskopu KAPS

KAPS nabízí možnost originálního barevného designu stomatologických mikroskopů řady KAPS 900-1450 
a jejich příslušenství. Máte možnost si vybírat z více než 200 klasických i metalických barev systému RAL 
Classic a to v lesklé či matné variantě. 

KAPS Variflex
Variabilní objektiv s ochranou objektivu, 
pracovní vzdáleností 220 - 320 mm a s jem-
ným doostřením 100 mm.

KAPS VARIO
Variabilní objektiv s jemným doostřením 200 mm 
a pracovní vzdáleností 200 - 400 mm. Také i v motor-
izované verzi a s nožním spínačem.

KAPS 45° ErgoWedge
Ergonomický mono/bilaterální dělič paprsků. 
Nabídku dalších děličů paprsků najdete na 
našich webových stránkách.



Technické specifikace

Zvětšení

Rozsah zvětšení

Zorné pole

Osvětlení 

Objektiv 

Okuláry

Děliče paprsků

Asistentské tubusy

Video/Foto

5-ti krokový měnič zvětšení (0,4x; 0,63x; 1x; 1,6x; 2,5x)
Manuální plynulý ZOOM 1:6 (0,4x - 2,5x)
Motorizovaný plynulý ZOOM 1:6 (0,4x - 2,5x)

1,5x až 40x (v závislosti na typu objektivu a okulárů)

Zorné pole 120 mm – 7 mm 
(v závislosti na typu objektivu a okulárů)

Integrované LED osvětlení (intenzita osvětlení 140 000 lx)
  - plynulá regulace velikosti světelného kužele a intenzity osvětlení

Externí XENON osvětlení (intenzita osvětlení 200 000 lx)
  - plynulá regulace velikosti světelného kužele a intenzity osvětlení

Objektiv s fixní pracovní vzdáleností (f = 100 - 400 mm, varianty po 50 mm)
a jemným manuálním doostřením

Variabilní objektiv Variflex 100 s proměnnou pracovní vzdáleností 100 mm (f = 220 až 320 mm)

Variabilní objektiv VARIO objektiv s proměnnou pracovní vzdáleností 200 mm (f = 200 až 400 mm)
v motorizované nebo manuální verzi

Zvětšení 6,3x; 10x; 12,5x; 16x; 20x

Přímý dělič paprsků mono/bilaterální 50:50 (pro připojení fotoaparátu) nebo 80:20 (pro připojení kamery)
Ergonomický dělič paprsků KAPS 45° ErgoWedge mono/bilaterální s funkcí vyrovnávání vodorovné roviny

Monokulární nebo binokulární příkuk
Asistentský tubus fixní nebo naklápěcí

Full HD kamera Moticam 1080
FOTO tubusy pro připojení DSLR fotoaparátu
CANON/NIKON a kompaktů SONY
TV tubus pro připojení externí kamery

Pojezd Montáž na stěnu Montáž na strop



Pojízdný stojan

Montáž na stěnu

Montáž na strop

Vzdělávání KAPS
Semináře, workshopy 
i individuální stáže

Využijte Váš mikroskop na maximum! 
Navštivte www.kaps-optik.cz nebo 
www.kaps-optik.sk a přihlaste se na 
některou z otevřených vzdělávacích 
akcí, které pořádá výhradní dodavatel 
KAPS pro Česko a Slovensko, společ-
nost CAMOSCI Imaging&innovation. 

Pokud máte zájem o individuální 
stáži k práci s mikroskopem, kontak-
tujte nás a získejte zkušenosti pod 
vedením zkušených uživatelů KAPS.

Výhradní zastoupení 
Karl Kaps GmbH & Co. KG 
pro Česko a Slovensko:
CAMOSCI Imaging&Innovation

www.kaps-optik.cz
www.kaps-optik.sk
mikroskopy@camosci.cz
mikroskopy@camosci.sk
800 100 138 (CZ)
048 3240 033 (SK)
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