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Bifokální brýlové čočky ZEISS Classic Aphal R
22
Tenké řešení pro vysoké hodnoty plusových dioptrií.

Bifokální brýlové čočky ZEISS Classic Aphal R 22 1,5 jsou plastové, asférické a lentikulární čočky, které byly speciálně navrženy pro afakii a vysoké formy
dalekozrakosti. R 22 je kód, který značí 22mm šířku oválného segmentu, který byl přizpůsoben, aby vyhověl standardním podmínkám používání.
Díky asférickému designu apertury bifokální brýlové čočky ZEISS Classic Aphal R 22 1,5 poskytují nejen skvělou kvalitu vidění, ale také umožňují tenčí
design čoček. Zvětšení obrazu je omezeno a oči nositele tak vypadají přirozeněji. Pacienti také ocení vyšší komfort nošení díky nízké hmotnosti čoček.
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Rozpětí pro vyšší formy hypermetropie
Speciální vlastností bifokálních brýlových čoček ZEISS Classic Aphal R 22 1,5 je asféricky navržená přední plocha a asférický okraj. Namísto strohého
přechodu mezi funkčním středem a okrajem čočky Classic Aphal obsahují zakřivenou, souvislou, přechodovou zónu, která brání náhlé změně dioptrické
mohutnosti, čímž zabraňuje vzniku prázdného, prstencovitého místa v zorném poli („prstencový skotom“), které je typické pro standardní, lentikulární
čočky. Bifokální brýlové čočky ZEISS Classic Aphal R 22 1,5 tudíž nositeli umožňují využívat celé zorné pole bez větších rušivých elementů.

Výhody pro uživatele
 Lentikulární brýlové čočky bez prstencovitého skotomu pro velké a ničím nerušené zorné pole na blízko i do dálky
 Tenčí brýlové čočky: až od 10 % tenčí než bifokální brýlové čočky Classic

 Lehké brýlové čočky: až o 50 % lehčí než skleněné bifokální čočky se stejným indexem lomu (např. bifokální čočky ZEISS Classic CT28 Mineral 1,5)
 Až o 13 % lehčí než bifokální brýlové čočky Classic
 Asférický design přední plochy čočky pro vynikající kvalitu obrazu
 Menší zvětšení očí v porovnání s tradičními brýlovými čočkami
 Plochá okrajová zóna umožňuje zabroušení do standardních obrub

Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat
Zákaznická služba ZEISS

Společnost ZEISS je jeden z předních výrobců
brýlových čoček na světě a vždy usiluje o
maximální přesnost a vizuální pohodlí.
Společnost ZEISS navrhuje a vyrábí brýlové
čočky, nástroje a měřící systémy, ale také
maloobchodní koncepty a technologické
služby, které neustále zvedají standard péče o
zrak.
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Porozumění zraku

Brýle na dálku + brýle na čtení

Můj zrakový profil

Nástroje + technologie

Zdraví + prevence
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Řízení + mobilita
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Sport + volný čas
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Brýle pro děti
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