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Simplesmente veja melhor com lentes
progressivas
A abrangência das lentes progressivas da ZEISS é a
solução perfeita – mesmo para usuários iniciantes
Já ouvimos todas as histórias sobre pessoas que têm diﬁculdade para se adaptar às suas
novas lentes progressivas - tonturas, dores de cabeça, fadiga e dores no pescoço ... e,
claro, o risco de tropeçar ao subir escadas. Algumas pessoas ainda não se sentem
confortáveis com os seus novos óculos, mesmo depois de várias semanas de uso. É por
isso que usuários iniciantes, em particular, tendem a fugir das lentes progressivas. Então,
o que exatamente você deve levar em consideração se você estiver pensando em
comprar seu primeiro par de lentes progressivas?
Acontece com todos nós em algum momento.
f Nossos olhos gradativamente perdem a capacidade para leitura. De repente, não podemos ler
textos de perto nem reconhecer objetos à distância. É hora de comprar um novo par de óculos com
lentes progressivas. Estas atualizadas e modernas lentes de última geração nos permitem focar
nitidamente objetos à distância e próximos – e todo o resto no meio também. Isso tudo é possível
graças a uma lente de f design especial. No entanto, como com todos os produtos de ponta, as
diferenças de qualidade são imensas. Aﬁnal, uma boa lente progressiva só pode funcionar de forma
ideal, se oferecer ao usuário uma visão totalmente relaxada e natural, perfeitamente adaptada às
suas necessidades pessoais e de desempenho visual.
Especialmente para aqueles pacientes que estão comprando seu primeiro par de óculos, é
importante receber uma lente que ofereça tolerância imediata ao usuário e possua um bom custobenefício.
A ZEISS oferece quatro tipos diferentes de lentes progressivas, permitindo que seu proﬁssional ótico
escolha f a lente ideal para você e com você. O processo é muito parecido com a compra de um
carro novo - você pode escolher entre diferentes níveis de qualidade, dependendo do grau de sua
prescrição para perto e longe e dos ﬁns para os quais você pretende usar as suas novas lentes
progressivas.

Teste de visão on-line da ZEISS
Como você percebe contraste e cores? Teste sua
visão aqui de forma rápida e simples!
Inicie o teste de visão agora mesmo!

Soluções visuais para o local de trabalho após os 40 anos

Você sempre pode esperar mais se escolher as lentes
progressivas ZEISS. Será isto mesmo verdade?
Nós deﬁnitivamente achamos que sim; aﬁnal queremos que você seja capaz de desfrutar de uma
visão relaxada e natural, graças às suas lentes novas - assim como em sua juventude. Para o
máximo conforto visual, quatro diferentes fatores são importantes, e a lente Zeiss multifocal possui
todos eles:
 Adaptação o mais rápido possível e conforto imediato (= os profissionais chamam de tolerância

espontânea)
 Transição infinita, suave entre as escalas de visão individual
 Clareza visual 20/20 a cada distância
 Máxima utilização de escalas visuais: devido ao seu design da lente progressiva e transições

entre as zonas para visão de perto e à distância, lentes progressivas comuns, em particular,
possuem zonas visuais que impossibilitam ao usuário desfrutar de uma visão ideal. Quanto
melhor a qualidade de suas lentes progressivas, menor são estas zonas.

Gamas de lentes progressivas

00:00 / 00:00

No entanto, não importa quanta perícia é empregada no desenvolvimento e produção das lentes
de óculos, o foco é sempre você - a pessoa que realmente usa a lente progressiva. Todo mundo
tem suas próprias necessidades e hábitos visuais. Isto inﬂuencia o que você espera de seus óculos
novos e também o preço que você paga por eles. O objetivo, em primeiro lugar, de seu proﬁssional
ótico é encontrar a solução perfeita para você - independentemente de você estar procurando um
par de óculos de marca com preço atraente ou lentes customizadas.

Perﬁl da minha visão
Identiﬁque agora seus hábitos visuais pessoais e
encontre a melhor solução em lentes para você.
Conheça o perfil da sua visão agora mesmo!

Encontre uma ótica ZEISS perto de você.
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