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Zece sfaturi pentru alegerea tratamentului
potrivit pentru lentile
VEDERE MAI BUNĂ cu noi tratamente pentru
lentile - pentru mai mult confort și o durabilitate
mai mare
Tratamentele vă desăvârșesc lentilele. Ele vă transformă ochelarii într-o capodoperă a
tehnologiei, care vă va ajuta să vă bucurați de un confort vizual excepțional. Lentilele cu
prescripția corectă pentru nevoile dumneavoastră nu sunt suﬁciente pentru a garanta o
vedere optimă. VEDERE MAI BUNĂ are acum 10 sfaturi utile pe tema tratamentelor
pentru lentile - care sunt cele mai bune pentru cerințele dumneavoastră și care sunt
aspectele de care trebuie să țineți cont atunci când vă cumpărați noua pereche de
ochelari?

1. Tratamentele antireﬂex (AR) - obligatorii pentru toate lentilele.
Care sunt caracteristicile unui tratament AR de calitate?
Toate lentilele reﬂectă lumina - o realitate inevitabilă a vieții care adesea se poate dovedi a ﬁ foarte
enervantă. Însă soluția este la îndemână. Un tratament AR de înaltă calitate nu doar garantează că
veți arăta mai bine îmbunătățind vizibilitatea ochilor dumneavoastră, dar și elimină cele mai multe
reﬂexii deranjante. Tratamentele AR ușurează în mod considerabil conducerea auto pe timp de
noapte sau cititul. Și persoanele cu care vorbiți au de câștigat de pe urma unui tratament AR:
deoarece reﬂexiile pe suprafața anterioară a lentilelor sunt aproape inexistente, acestea au o
vizibilitate nestingherită asupra ochilor dumneavoastră. Un tratament AR de înaltă calitate constă
din mai multe straturi care interacționează pentru a asigura efectul optim. Astfel, reﬂexiile cauzate
de lumina de diverse lungimi de undă și din diferite direcții sunt reduse la minim, reducând și
oboseala ochilor.
Sfat: Noile tratamente pentru lentile de la ZEISS vă pot ajuta să vă bucurați de o vedere mai bună.
Datorită tehnologiei sale inovative, tratamentul f DuraVision® Platinum reduce reﬂexiile deranjante
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cu un procent suplimentar de 20%.

2. Care sunt beneﬁciile oferite de tratamentele de duriﬁcare?
În prezent, majoritatea clienților aleg lentilele din plastic. Totuși, aceste lentile nu sunt atât de dure
precum cele din sticlă, și sunt mai puțin rezistente și mai sensibile la zgâriere. Prin urmare, un
tratament de duriﬁcare special este în mod cert recomandat pentru creșterea durabilității lor. Acesta
face suprafața lentilei mai puțin sensibilă la zgârieturi care vă pot limita vederea.
Noul pachet tratament DuraVision® Platinum al ZEISS este o combinație între un tratament antireﬂex
și un tratament de duriﬁcare extrem de durabil. Acest tratament protejează lentilele cu AR făcândule atât de rezistente încât performanța lor o egalează sau chiar o depășește pe cea a lentilelor din
sticlă: studiile au demonstrat faptul că lentilele tratate cu DuraVision® Platinum sunt de până la trei
ori mai dure decât generațiile actuale de lentile din plastic*!
*Lentilele ZEISS cu tehnologia DuraVision® Platinum 1.67 comparativ cu LotuTec 1.67.

3. Oferă aceste lentile și alte beneﬁcii în afară de un confort vizual
sporit și o durabilitate crescută?
Da. Lentilele cu tehnologia DuraVision® Platinum sunt alcătuite din până la nouă straturi ultra-subțiri.
Aceste straturi au de îndeplinit patru sarcini: mai întâi, materialul de bază primește un tratament de
duriﬁcare, urmat de diverse tratamente antireﬂex și la ﬁnal de stratul Clean Coat. Acest ultim strat
etanșează lentile și creează o suprafață perfect netedă. Ca urmare, murdăria și umezeala sunt pur și
simplu respinse de suprafață, iar lentilele rămân curate mai mult timp. Iar când trebuie să ﬁe
curățate, acest lucru poate ﬁ realizat mult mai ușor și mai comod.

Testul online ZEISS de veriﬁcare a vederii
Cât de bine distingeți contrastul și culorile?
Veriﬁcați-vă vederea simplu și rapid!
Începeți acum testul vizual!

4. Aceasta înseamnă că tratamentele moderne cu proprietăți
antistatice și hidrofuge fac lentilele mai ușor de curățat?
Da. În primul rând, lentilele prevăzute cu aceste tratamente prezintă excelente proprietăți
antistatice, ceea ce înseamnă că ele se murdăresc mult mai greu și atrag mult mai puțin praf și
scame. În al doilea rând, staturile hidrofuge și oleofobe asigură o curățare ușoară: lentilele pot ﬁ
ușor curățate cu șervețelele pentru lentile ZEISS - sau le puteți pur și simplu ține sub un jet de apă
călduță după care scuturați picăturile de apă rămase. De regulă, nici măcar nu trebuie să le curățați
cu laveta din microﬁbră, deoarece lichidele pur și simplu alunecă de pe suprafața lentilelor, un
fenomen pe care îl cunoașteți de la frunzele de lotus.

5. Care este cea mai bună metodă de a curăța lentilele prevăzute cu

tratamente?
Vă rugăm nu vă folosiți tricoul, mâneca bluzei sau o batistă pentru a vă curăța lentilele f particulele minuscule de murdărie pot cauza zgârieturi. Rezultatul: la revedere vedere clară! Un
număr mare de zgârieturi minuscule pot întuneca suprafața lentilelor. Așadar, nu vă curățați lentilele
cu articole de îmbrăcăminte, șervețele din hârtie etc.
Pentru curățarea zilnică a ochelarilor, vă recomandăm apa curentă călduță sau
f sprayul de curățare ZEISS împreună cu o lavetă din microﬁbră. Între aceste perioade, puteți
folosi șervețelele pentru curățarea lentilelor ZEISS care nu afectează tratamentul. Aceste șervețele
sunt ambalate individual, sunt pregătite de utilizare în orice moment și au efect de durată: asigură
atât o vedere mai bună cât și o durată mai lungă de viață a lentilelor.

6. Există factori externi care-mi pot afecta ochelarii?
Da, sunt o mulțime de astfel de factori! Căzăturile, zgârieturile cauzate de o manevrare incorectă sau
supunerea lor la temperaturi excesiv de scăzute sau ridicate vă pot deteriora lentilele. Căldura
generată într-un autovehicul, într-o zi toridă de vară, de exemplu, este încă un lucru care trebuie
evitat. Același lucru se aplică și saunei sau așezării ochelarilor pe calorifer, acasă: lentilele ochelarilor
pur și simplu nu au fost create pentru acest tip de mediu. Adesea, purtătorii de ochelari
subestimează pericolul pe care îl reprezintă particulele de murdărie care se ascund pe suprafața
lentilelor sau pe batistele ori îmbrăcămintea folosită pentru a le curăța. Toate acestea pot duce la
zgâriere. Un tratament modern de duriﬁcare este soluția la această problemă: face lentilele mai
rezistente la zgâriere și le mărește durata de viață.

7. Dar copiii? Au nevoie lentilele lor de ceva special?
Tratamentele AR sunt foarte importante pentru copii - cel mai târziu atunci când încep școala.
Aceste tratamente sunt la un preț foarte rezonabil. Dacă doriți să aﬂați mai multe, întrebați-l pe
opticianul dumneavoastră. Și, desigur, un tratament de duriﬁcare este absolut obligatoriu pentru
ochelarii copiilor. Numai așa vor putea face față tuturor loviturilor și șocurilor din viața de zi cu zi a
unui copil. Important: Trebuie să alegeți un optician care este obișnuit cu nevoile speciale ale
copiilor. Opticianul potrivit) va efectua o examinare completă, prietenoasă a ochilor ﬁului sau ﬁicei
dumneavoastră pentru a se asigura că aceștia primesc exact ochelarii de care au nevoie pentru
cerințele lor personale.

8. Aduceți un strop de culoare în viața dumneavoastră: lentilele
ochelarilor de soare trebuie să ﬁe întotdeauna maro?
Maro, verde, gri - culorile în mod normal asociate cu lentilele ochelarilor de soare nu sunt tocmai
interesante. Și totuși, lumea este un loc plin de culoare! În funcție de domeniul preconizat pentru
utilizare, o nuanță subtilă poate îmbunătăți calitatea vederii dumneavoastră, vă poate ridica starea
de spirit și poate crea un stil unic, în vogă. Numele precum „Spicy Red” și „Pretty Pink” vorbesc de
la sine! Ori poate vă doriți ceva mai elegant? Nuanța exclusivistă „Black tint” oferă până la 95%
absorbție a luminii și o serie de diferite niveluri de absorbție concepute pentru a reﬂecta stilurile
contemporane. La cerere, opticianul dumneavoastră vă poate oferi lentile în toate culorile la modă cu nuanțe unicolore, în degrade sau bicolore. Este important să-i spuneți opticianului
dumneavoastră în ce ocazii și în ce situații intenționați să vă purtați lentilele nuanțate: pentru
utilizare zilnică, drept ochelari de soare sau pentru activități speciale (sportive)? Opticianul
dumneavoastră va ﬁ încântat să vă ofere mai multe recomandări.

9. Lentilele nuanțate ZEISS sunt disponibile în toate culorile
curcubeului. Care sunt aspectele la care trebuie să ﬁți atenți?
Lentilele nuanțate au numeroase beneﬁcii: nu numai că oferă înfățișării dumneavoastră o notă
personală, dar și îmbunătățesc percepția contrastelor, vă ridică starea de spirit, reduc strălucirea
orbitoare cauzată de lumina artiﬁcială, ajută la mascarea ridurilor și vă îmbunătățesc confortul vizual
general. Însă, ele trebuie să se asorteze și cu coafura, machiajul și îmbrăcămintea dumneavoastră.
Dacă nu sunteți în mod neapărat un admirator al culorilor stridente, atunci nuanțele pastel sunt

pentru dumneavoastră. Sfat: Ochelarii dumneavoastră trebuie asortați mai întâi coafurii și formei
feței dumneavoastră - iar apoi la îmbrăcăminte. Aproape toate nuanțele se potrivesc părului blond
și închis la culoare. Roz și violet sunt perfecte pentru persoanele roșcate. Și nu uitați de tenul
dumneavoastră - este de asemenea foarte important. Culorile vibrante sunt indicate pentru tenurile
mai palide.
De asemenea, aveți grijă ca nuanța lentilelor și rama ochelarilor să nu treacă neobservate ca urmare
a unui machiaj prea strident al ochilor. Creionul dermatograf și rimelul sunt, desigur, opţiuni
excelente pentru a vă accentua ochii. Rujul este în mod categoric obligatoriu pentru a vă asigura că
buzele și ochii fac perechea perfectă. Astfel, lentilele nuanțate vă vor oferi exact look-ul pe care îl
căutați - nu contează dacă este exotic sau elegant. Regula generală este: cu cât sunt mai stridenți
ochelarii, cu atât mai simplă trebuie să ﬁe ținuta. Cu alte cuvinte, folosiți-vă în mod cumpătat de
bijuterii sau alte accesorii atunci când purtați lentile nuanțate! Apropo, puteți comanda lentile în
orice culoare de la opticianul dumneavoastră. Tot ce trebuie să faceți este să-i prezentați o mostră
de culoare (de ex. geanta dumneavoastră preferată), iar acesta vă va comanda lentile asortate. Mai
multe informații despre gama de culori ZEISS...

10. Lentilele fotosensibile - cum funcționează și cui i se potrivesc?
Lentilele fotosensibile pentru numeroase situații diferite din viețile noastre de zi cu zi. Dacă purtați
lentile cu prescripție și treceți frecvent din spații interioare în altele exterioare în condiții normale de
lumină a soarelui, atunci v-ar putea ajuta să treceți la o soluție alternativă de protecție împotriva
soarelui sub forma modernelor lentile fotosensibile precum f ZEISS PhotoFusion®. Acestea
reacționează mult mai rapid la schimbarea condițiilor de lumină decât generațiile anterioare de
lentile fotosensibile, se adaptează la cea mai întunecată nuanță a lor când sunt expuse la soare și
revin rapid aproape în întregime incolore când reveniți înăuntru. Viteza procesului de deschidere la
culoare este deosebit de importantă pentru a vă asigura, de exemplu, că nu rămâneți „în întuneric”
atunci când intrați într-un magazin de la lumina puternică a soarelui. Lentilele PhotoFusion®
garantează și 100% protecţie UV la toate nivelurile de colorare și oferă aceleași standarde ridicate
de calitate optică. Lentilele fotosensibile ZEISS PhotoFusion® sunt disponibile în toate culorile și
modelele de lentile pe care cunoscătorii le vor purta cu siguranță acest sezon! Indiferent dacă
vorbim de stilul casual, soﬁsticat, elegant sau pentru copii.
f Mai multe informații despre noile lentile fotosensibile de la ZEISS...
Ați observat că strângeți din ochi chiar și când vă aﬂați în încăperi cu lumină moderată? Lentilele
fotosensibile sunt de asemenea recomandate pentru aceste situații. Ele se adaptează ușor la toate
condițiile de lumină cu care vă confruntați și vă asigură o vedere relaxată, confortabilă în orice
moment.

Găsiți un optician ZEISS în apropierea dumneavoastră
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