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Zobacz rzeczy, które
dotychczas były
niewidoczne.
Przyrządy powiększające ﬁrmy ZEISS.

Jeśli chcesz cieszyć się możliwie najlepszym widzeniem to czasami same okulary nie wystarczą.
Przyrządy powiększające to dodatkowe wsparcie: od przyrządów powiększających na co dzień do
specjalnych rozwiązań dla każdego, kto posiada dużą wadę wzroku (lub, innymi słowy, obniżoną
ostrość wzroku) oraz do celów specjalistycznych.





h

Przyrządy powiększające ﬁrmy ZEISS.
Ciesz się optymalnym widzeniem dzięki rozwiązaniom dostosowanym do
codziennych potrzeb związanych z hobby lub z pracą.
Przyrządy powiększające ﬁrmy ZEISS umożliwiają Ci osiągnięcie możliwie najlepszej jakości widzenia.
Są precyzyjnie dopasowane do Twoich oczu, dostosowane do danego zastosowania oraz wygodne i
łatwe w użyciu. Wyróżniają się wyjątkową jakością obrazu, jednocześnie oferując maksymalne pole
widzenia. Oprócz produktów do codziennych zastosowań, nasz bogaty asortyment składa się
również z przyrządów powiększających, które spełniają szczególne wymagania pacjentów z
obniżoną ostrością wzroku oraz rozwiązania dla profesjonalnych użytkowników takich jak lekarze lub
technicy.

Wyszukiwanie optyka
Znajdź najbliższego optyka ZEISS.
Ulica, miasto



Lupy: klasyczne rozwiązanie
wśród przyrządów
powiększających.
Optymalna wydajność widzenia dla
każdego zastosowania.
Przyrządy powiększające ZEISS są dostępne w różnych wersjach: jako
ręczne, nagłowne lub kieszonkowe lupy dla wygodnego użycia w ruchu
lub dla specjalnych zastosowań. Przyrządy powiększające podlegają tej
samej zasadzie co okulary: muszą być dopasowane do danego
użytkownika i dostosowane do określonego zastosowania, aby
zagwarantować najlepszą wydajność. Skonsultuj się ze swoim specjalistą
ds. oczu.

f Tutaj znajdziesz więcej informacji o naszych lupach i przyrządach

powiększających.

Dla osób z poważnymi wadami
wzroku.
Indywidualnie dostosowane
urządzenia oferujące większą
elastyczność i lepszą jakość życia.
Optymalne wsparcie w różnorodnych sytuacjach dzięki idealnemu
dostosowaniu do Twoich potrzeb i wymogów widzenia: bogaty
asortyment przyrządów powiększających ZEISS dla pacjentów o obniżonej
ostrości widzenia oferuje różne, zindywidualizowane opcje i rozwiązania,
np. powiększające szkła dwuogniskowe, okulary teleskopowe,
jednookularowe ręczne teleskopy lub soczewki okularowe z ﬁltrem dla
osób, które są szczególnie wrażliwe na rozproszone światło lub odblaski
ze względu na schorzenia siatkówki. Twój specjalista pomoże Ci znaleźć
najlepsze rozwiązanie.
f Tutaj znajdziesz więcej informacji o przyrządach powiększających

firmy ZEISS dla osób z dużymi wadami wzroku
f Czym jest wada wzroku?

Ciesz się wyjątkowo wyraźnym
obrazem – także podczas
patrzenia na szczegóły.
Przyrządy powiększające ﬁrmy ZEISS
dla specjalistów.
Do zajęć, gdzie precyzyjne widzenie odgrywa wyjątkową rolę: nasz
bogaty asortyment okularów teleskopowych ZEISS oraz lup nagłownych
oferuje odpowiednie rozwiązania w zależności od potrzeb. Dostępne z
oświetleniem lub bez, te szczególne przyrządy są tak skonstruowane, aby
jak najlepiej odpowiadały Twojemu proﬁlowi widzenia i miejscu pracy.
Dzięki wygodnemu, szerokiemu polu widzenia, użytkownik ma możliwość
rozpoznania nawet miniaturowych szczegółów.
f Tutaj znajdziesz więcej informacji o przyrządach powiększających

firmy ZEISS dla specjalistów

5 wskazówek dotyczących przyrządów powiększających

1. Jeśli zauważyłeś u siebie problemy ze wzrokiem, niezwłocznie
skontaktuj się ze swoim specjalistą ds. oczu. Im wcześniej zdiagnozujesz
problemy z widzeniem lub choroby oczu, tym większe masz szanse na
skuteczną pomoc. Typowe symptomy obejmują trudności w czytaniu
małych czcionek, obniżoną ostrość wzroku, nieprawidłowe postrzeganie

kolorów, wrażliwość na światło, rozmyty obraz lub, ogólnie mówiąc,
poważnie ograniczone widzenie.





Powiązane produkty

ZEISS AdaptiveSun
Inteligentna soczewka
przeciwsłoneczna, reagująca na
zmiane światła.
Dowiedz się więcej

Soczewki fotochromowe
Jedna para okularów sprawdzająca
się w każdej sytuacji.

Dowiedz się 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!

Soczewki przeciwsłoneczne
Jakie barwienie będzie dla Ciebie
najlepsze?

Dowiedz się więcej

Znajdź najbliższego optyka ZEISS



Ulica, miasto
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Styl życia + Moda
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Okulary sportowe
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