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Soczewki wieloogniskowe: Najważniejsze
informacje
Poznaj naszą ofertę soczewek progresywnych

Zawroty i bóle głowy, sztywność karku, zmęczenie, potykanie się podczas wchodzenia po schodach – to problemy, które mogą pojawić
się podczas procesu adaptacji do nowych soczewek progresywnych. Jest to bariera, przez którą wiele osób, które dotychczas nie nosiły
okularów progresywnych, często waha się przed zakupem pierwszej pary.

Dowiedz się więcej o soczewkach progresywnych ZEISS

Soczewki progresywne to idealne rozwiązanie – widzenie na wszystkie odległości za
pomocą jednej soczewki
Produkcja soczewek progresywnych była zawsze bardzo złożonym procesem. Soczewki progresywne zapewniają wyraźne i płynne widzenie zarówno z
bliska, jak i z daleka za pomocą jednej soczewki. Soczewki progresywne są wyjątkowym osiągnięciem technologicznym optyki okularowej, a ich
produkcja wymaga dużej wiedzy, dużej ilości obliczeń i dokładnej informacji o indywidualnych parametrach użytkownika.
Ogólna zasada brzmi: im więcej indywidualnych parametrów użytkownika uwzględnia konstrukcja soczewki progresywnej, tym bardziej
komfortowe i zrelaksowane będzie widzenie – i tym krótszy czas adaptacji.
Właśnie dlatego ﬁrma ZEISS podczas produkcji soczewki stara się uwzględniać jak najwięcej indywidualnych parametrów użytkownika, takich jak
przyzwyczajenia wzrokowe i dane anatomiczne. Soczewki progresywne indywidualnie dopasowane do potrzeb użytkownika zapewniają wyjątkowy
komfort noszenia i widzenia. Czasami jednak adaptacja do soczewek progresywnych wymaga trochę treningu. W celu uzyskania informacji o
właściwościach innowacyjnych soczewek progresywnych zachęcamy do skontaktowania się z f optykiem ZEISS. Przygotowaliśmy również kilka ważnych
informacji o soczewkach progresywnych i presbiopii.

Jak dobrać właściwe
soczewki progresywne?
To łatwe! Cztery rodzaje
soczewek progresywnych
pozwalają dobrać
odpowiedni wariant do
swoich potrzeb

Zrozumieć widzenie 2017-10-16
Tags: Soczewki progresywne

Lepsze widzenie dla seniorów
Każda osoba, która przekroczyła 40-tkę potrzebuje zazwyczaj
pary okularów.

Soczewki progresywne - Małe arcydzieła
Perfekcyjne okulary to dobrze spersonalizowana pomoc
optyczna dla osób z problemami ze wzrokiem

Zrozumieć widzenie 2017-10-31

Życie zawodowe 2017-10-16
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Test wzroku ZEISS online

Jak dobrze postrzegasz kontrast i kolory? W szybki i
łatwy sposób sprawdź swój wzrok.
Rozpocznij test wzroku teraz!

Diagnozowanie
problemów ze
wzrokiem
Krótkowzroczność,
nadwzroczność,
astygmatyzm... Jakie
wyróżniamy wady wzroku
i jak można je
korygować?

Historia okularów
Od pierwszych „kamieni
do czytania” do modnego
dodatku.

Najlepsze soczewki
okularowe do jazdy Bezpieczna droga do
celu
Soczewki
spersonalizowane na
potrzeby jazdy nie tylko
zapewniają komfort
prowadzenia samochodu,
lecz także znacznie
zwiększają
bezpieczeństwo.

Wskazówki
pozwalające zwiększyć
komfort noszenia
soczewek
progresywnych
Każdy może szybko
zaadoptować się do
idealnie dopasowanych
soczewek progresywnych

Zrozumieć widzenie 2017-11-29

Zrozumieć widzenie 2017-11-22

Prowadzenie pojazdów + Mobilność

Prowadzenie pojazdów + Mobilność
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Projektowanie
soczewek okularowych
dla kierowców
Zaglądamy za kulisy prac
nad soczewkami
DriveSafe marki ZEISS

Soczewki stworzone z
myślą o komforcie
prowadzenia pojazdów
Jak soczewki ZEISS mogą
zmniejszyć stres i
poprawić bezpieczeństwo
kierowców.

Polepsz swój wzrok za
pomocą soczewek
progresywnych
Gama soczewek
progresywnych ZEISS
stanowi idealne
rozwiązanie, także dla
osób, które będą takie
soczewki nosić po raz
pierwszy

Wskazówki dotyczące
kupowania okularów:
jak znaleźć
odpowiednią parę dla
siebie
Podczas kupowania
nowych okularów ważne
są dwie rzeczy:
optymalne widzenie bez
wysiłku oraz doskonały
wygląd.

Prowadzenie pojazdów + Mobilność

Prowadzenie pojazdów + Mobilność

Prowadzenie pojazdów + Mobilność

2017-10-16
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2017-10-16

Zdrowie + Proﬁlaktyka 2017-10-16

Tags: , Soczewki progresywne

Tags: , Soczewki progresywne

Tags: Soczewki progresywne

Tags: , Soczewki progresywne

Więcej

Mój proﬁl widzenia
Określ swoje nawyki związane z widzeniem i
dowiedz się, która soczewka będzie dla Ciebie
najlepsza.
Sprawdź swój profil widzenia już dziś!

Znajdź najbliższego optyka ZEISS
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