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Výber vhodných
multifokálov. 1994
Štandardné multifokálne šošovky na celodenné
nosenie spoľahlivo poslúžia každému, kto stojí
pred výberom svojich prvých multifokálov
a jeho oči potrebujú na čítanie.
041 723 30 00
Zdokonalené multifokály na celodenné nosenie – SUMMIT (Hoya)
– posúvajú bežne dostupný štandard bližšie k dokonalosti.
Vylepšenie spočíva v širšej zóne na čítanie a na strednú
vzdialenosť, vyššej stabilite obrazu pri dynamických zmenách
pohľadu.
0800 100 640
Individualizované multifokálne šošovky – sú dielom úplne novej technológie
a prinášajú donedávna nepoznané užívateľské výhody. ŠoŠovky HOYALUX iD sú
jediné s integrovaným výbrusom na oboch plochách šošoviek, ktoré naviac
zohľadňujú aj informácie o vašom životnom štýle a pravidelných aktivitách.
0907 723 000

0,50 Vďaka neuveriteľnej stabilite obrazu (aj pri rýchlych pohyboch oka), eliminácii bočného skreslenia
a širokému zornému poľu nesporne splnia očakávania aj najnáročnejších užívateľov.
0800 132 623
0,60 Interiérové a kancelárske multifokály sú vhodné pre všetkých, ktorí sa nachádzajú prevažnú časť dňa vo vnútri.
Pracujú za stolom, za pultom, často čítajú, intenzívne používajú počítač, jednajú s klientmi, pohybujú sa v rámci
menších miestností a pri väčšine denných aktivít uprednostňujú komfortne široké zorné pole pri pohľade na blízke
a stredné vzdialenosti.
0903 723 110

0,80
1,00

Prínos multifokálnych šošoviek spočíva v neviditeľnom progresívnom „koridore“ tvaru presýpacích hodín, po ktorom váš zrak spontánne „kĺže“
pri vertikálnych pohyboch očí a hlavy. Vaša dioptria na diaľku sa tak smerom nadol mení na dioptriu na sledovanie TV, monitora, klávesnice,
... až po najsilnejšiu dioptriu na čítanie.
Ako prirodzene a bez obmedzení sa vám cez jednotlivé zóny pozerá, závisí od použitej technológie a samotného výrobcu. S náročnosťou technológie prirodzene rastie cena šošoviek.
Treba však povedať, že správny výber nemusí nevyhnutne znamenať zakúpenie najdrahšieho páru šošoviek. Na výber sú multifokály z následovných skupín.

Označenia 0,10 až 1,00 udávajú približnú hodnotu vízusu na vzdialenosť 40 cm (vzdialenosť na čítanie).

041 723 29 90

0917 236 378

