Intuitiv yra pirmasis lęšis, kuris yra skirtingos konstrukcijos dešinia- ir kairiarankiams asmenims!
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Nauja konstrukcija progresiniams lęšiams!
IntuitivTM išsiskiria dviem moderniomis technologijomis.
Ergonominė technologija

3
patentai*

Geras žmonių, kurie nešioja akinių lęšius, aplinkos pažinimas, taip pat
labai detalus metodo, pagal kurį akinių savininko akys išnaudoja lęšio sritis, aprašymas leido
sukurti pirmosios kartos progresinius lęšius, kuriuose atkreipiamas dėmesys į specifines laikysenas, kurias pasirenka dešinia- ir kairiarankiai asmenys.
Technologija ErgoTechTM leido sukurti idealų sprendimą – unikalių konstrukcijų progresinius lęšius dešiniarankiams ir kairiarankiams asmenims.

3
patentai*

Vision BoosterTM, nauja progresinių lęšių karta!

Ar žinote, kad…?

Kompleksinis produktų asortimentas, jungiantis technologiją, žinias ir modernumą

Rankos
lateralizacija

Emilija, 45 metai, dešiniarankė

Nepaisant to, iki šiol nebuvo progresinių lęšių, kuriuose būtų
atsižvelgta į šį faktą
Akivaizdu, kad dešiniarankiai arba kairiarankiai žmonės skaitydami arba rašydami pasirenka įvairias laikysenas. Šie skirtumai
yra pastebimi naudojant elektroninius prietaisus, tokius kaip išmanieji telefonai arba planšetiniai kompiuteriai, taip pat naudojant tradicines
priemones, tokias kaip rašiklis ir popierius.
Tikrovėje mūsų kairiarankiškumas arba dešiniarankiškumas nurodo mums, kokią laikyseną pasirinkti ir kaip suorganizuoti savo aplinką, kad
užtikrintume sau maksimalų matymo komfortą.
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Intro®+

Anateo®
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Anateo® Mio

IntuitivTM Mio

100% žmonių, kurie nešioja akinius, yra arba kairiarankiai, arba
dešiniarankiai

Dėl naujo apskaičiavimo modelio ir naujos progresinio lęšio paviršiaus apdirbimo technologijos tapo
įmanoma optimizuoti optinius pranašumus.

Kairiarankiai

Dešiniarankiai

SPECIFINIS LĘŠIŲ INTUITIVTM ŽENKLINIMAS DEŠINIA- IR KAIRIARANKIAMS

Naujas lęšio parametrų
apskaičiavimo modelis.

Nauja dvigubo progresinio paviršiaus
technologija.

Tikslesni skaičiavimai.

Papildoma galia paskirstyta ant abiejų
progresinio lęšio paviršių.

DEŠINIARANKIS ASMUO

KAIRIARANKIS ASMUO

Rekomenduojamas minimalus
montavimo aukštis:
IntuitivTM:
16mm (trumparegiui)
17mm (asmenims su nedidele
trumparegyste)
18mm (toliaregiui)
ntuitivTM Mio,
IntuitivTM Mini:
14mm (trumparegiui)
15mm (asmenims su nedidele
trumparegyste)
16mm (toliaregiui)

Naujo apskaičiavimo modelio ir apdirbimo technologijos pritaikymas leidžia sukurti individualias lęšio
konstrukcijas dešinia- ir kairiarankiams asmenims ir pasiekti šiuos pranašumus:
Regėjimo gerinimas visose srityse: nuotolio matymas, tarpinių atstumų matymas, artumo matymas.

Šiandien tai tampa vis labiau matoma!

Vieninteliai progresiniai lęšiai pritaikyti prie
dešiniarankių ir kairiarankių asmenų laikysenos.

Nešiojami elektroniniai prietaisai yra neatsiejami mūsų asmeniniame ir profesiniame gyvenime. Galime jais naudotis bet kuriuo paros metu,
bet kurioje vietoje. Jie keičia mūsų įpročius.
Šie pokyčiai mūsų aplinkoje sudaro naujus Poreikius, o ypač kalbant apie matymą iš arti ir iš tarpinių atstumų.
Viename name (namų ūkyje) vidutiniškai yra 5 elektroniniai prietaisai!*

98% progresinių lęšių naudotojų turi ir naudojasi mobiliomis priemonėmis.*
Beveik 70% progresinių lęšių nešiotojų naudoja mobilias priemones rašymui!*

Geresnis dinaminis matymas.
Artumos ir tarpinių atstumų matymo sritys optimizuotos dešinia- ir kairiarankiams.
Galios matavimo taškas yra nustatomas individualiai matuojant vertikaliai ir horizontaliai.
* Patentinis procesas eigoje

Medžiagos optikos salonams,
leidimas

* Ipsos 2012 tyrimai buvo atlikti Prancūzijoje beveik 500 progresinių lęšių nešiotojams
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Ergonominė technologija suteikia galimybę analizuoti dešinia- ir kairiarankiškumo įtaką:
• pasirenkamoms padėtims atliekant įvairias kasdienines veiklas
• akinių lęšių sritims, kurias išnaudoja akys.

Pirmą kartą naujos kartos progresiniai lęšiai atsižvelgia į skirtingus dešiniarankių ir
kairiarankių asmenų įpročius jų kasdieniame gyvenime, kad būtų užtikrintas maksimalus
matymo komfortas!

Rezultatas:

Ši technologija leidžia tiksliai atkartoti realų akių judėjimo būdą, kai yra žiūrima pro lęšius iš įvairių atstumų akinių naudotojui atliekant
savo įvairius kasdieninius darbus.
Tikrovėje artumos ir tarpinių atstumų matymo sritys yra sudėtingos zonos, neturi paprastų geometrinių formų. Taip pat jos nėra vienodos
dešinia- ir kairiarankiams žmonėms.

Zone
de vision
Artumos
matymo
sritysde
yraprès
naudojamos
utilisée
par le DROITIER
DEŠINIARANKIO
asmens.

Individualaus elgesio tyrimai* rodo, kad pvz. rašydami ant popieriaus lapo lenkiame jį taip, kad kiek įmanoma padėtume rašančiai rankai.

Nauja karta progresiniams lęšiams su VisionBoosterTM
NAUJAS LĘŠIO PARAMETRŲ APSKAIČIAVIMO MODELIS

Iki 35 % platesnis matymo laukas! *

Naujas paviršiaus sferizavimo metodas

5 kartus daugiau optimizavimo punktų Panašiai kaip ir buvusios kartos lęšiuose paviršius yra projektuojamas taškas po
taško, kad būtų pasiekta optimali asferizacija, tačiau tų taškų yra 5 kartus daugiau, kas užtikrina, kad konstrukcija bus žymiai
geriau apskaičiuota. Rezultatas – pasiekiame padidintą kontrastą ir platesnį matymo lauką.

Lęšio plotas, kurį naudoja akys,
norėdamos pamatyti artumą,
nėra vienodas dešinia- ir kairiarankiams asmenims.

Nauja paviršiaus asferizacijos procedūra suteikia galimybę taip pat atlikti įgaubto paviršiaus vietos asferizaciją artumo ir
tarpinių atstumų matymo zonoje, kad galima būtų diferencijuoti konstrukciją dešinia- ir kairiarankiams asmenims.
Tai užtikrina, kad artumos ir tarpinių atstumų matymo laukas bus platesnis.

Artumos matymo sritys yra naudojamos KAIRIARANKIO asmens.

Kairiarankis asmuo
EFEKTAS: Matymo laukas išplėstas
simetriškai iš abiejų pusių (nuo smilkinio ir
nosies pusių)

Skirtumas tarp dešiniarankių ir kairiarankių yra akivaizdus visose jų atliekamose veiklose, nepriklausomai nuo to, ar atlikdami
šiuos veiksmus jie žiūri iš toli, ar iš arti.
Ergonominė technologija suteikia naudotojams pranašumą, kai yra žiūrima iš arti. Artumos matymo zona yra individualizuota į 4 dydžius:
horizontalus X, vertikalus Y, ašies orientacija ir geometrinis dydis.
Matymo zonos iš arti padėtis lęšyje yra reguliuojama ir gali būti žymiai geriau pritaikyta prie kiekvieno iš naudotojų matymo poreikių.

Artumo matymo zonos padidinimas srityje, kuri iš tikrųjų yra naudojama naudotojo akimis:

Ankstesnės konstrukcijos

		

Naujas asferizacijos metodas

Dešiniarankis asmuo
EFEKTAS: Dešiniajai akiai matymo laukas
išplėstas daugiausiai nuo smilkinio pusės,
o kairiajai akiai – nuo nosies pusės.

INTUITIVTM

Kaip rezultatas, asferinės konstrukcijos panaudojimo būdas leidžia akinių nešiotojams turėti platesnį matymo lauką vidutiniu atstumu,
taip pat perėjimas tarp matymo zonų skirtingais atstumais vyksta daug sklandžiau

Pavyzdys dešiniarankiams asmenims

IntuitivTM – lęšiai, sukurti Jums ir Jūsų klientams

Nauja dvigubo progresinio paviršiaus technologija
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IntuitivTM konstrukcija yra apskaičiuojama taip, kad korekcijos galia naudotojui visiškai atitiktų recepte išrašytą galią, nepriklausomai nuo to,
kokia kryptimi naudotojas judina akis ir kokius veiksmus atlikdamas naudoja akinius.
IntuitivTM lęšiai naudoja naują technologiją – Dvigubo Progresyvaus Paviršiaus Technologiją. Ši technologija yra grindžiama tuo, kad abiejuose lęšio paviršiuose yra padidinama galia. Tokiu būdu, naudojant artumo zoną, yra padidinamas vaizdas, kas sąlygoja geresnį matymo
komfortą.

X
Pirmą kartą asimetrinis elgesys rado atspindį progresiniių lęšių konstrukcijoje.

Jums:
- Išskirtinumas dėl modernaus pasiūlymo ir išimtinės koncepcijos
- Tavo klientų aukščiausio pasitenkinimo lygio garantija: 5 iš 6 naudotojų pasirenka IntuitivTM ! **
Tavo klientams:
- Sklandesni perėjimai tarp matymo laukų!
- Nepalyginamas artumo ir tarpinių atstumų matymo komfortas
- Laisvas padėties pasirinkimas atliekant visus kasdieninius darbus
- Prisitaikymas iš karto užsidėjus
- Natūralus matymas visais atstumais

IntuitivTM atsižvelgia į individualius dešinia- ir kairiarankių asmenų poreikius,
kad būtų padidintas artumos matymo zonų plotis ir taisyklinga orientacija.
IntuitivTM yra 2 versijų: dešiniarankiams asmenims ir kairiarankiams asmenims.

*Testas R&D 2012 m. A.W. Francke , W.J. Kaplan „Easier and more productive study and desk work”, Journal of the American Optometric Association, Volume 49, Number 8, 8/78., H. Jarada, K. Likavcanova, T.T.L. Nguyen,
“Relation entre la posture et la vision”, L’optometriste , 15-21.

Standartinis progresyvus lęšis

		

INTUITIVTM
** 2012 m. testas, atliktas esant įvairioms situacijoms, kuriose atsižvelgiama į artumo ir tarpinių atstumų matymą. Palyginimas IntuitivTM vs Anateo®.
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Tavo klientams:
- Sklandesni perėjimai tarp matymo laukų!
- Nepalyginamas artumo ir tarpinių atstumų matymo komfortas
- Laisvas padėties pasirinkimas atliekant visus kasdieninius darbus
- Prisitaikymas iš karto užsidėjus
- Natūralus matymas visais atstumais

IntuitivTM atsižvelgia į individualius dešinia- ir kairiarankių asmenų poreikius,
kad būtų padidintas artumos matymo zonų plotis ir taisyklinga orientacija.
IntuitivTM yra 2 versijų: dešiniarankiams asmenims ir kairiarankiams asmenims.

*Testas R&D 2012 m. A.W. Francke , W.J. Kaplan „Easier and more productive study and desk work”, Journal of the American Optometric Association, Volume 49, Number 8, 8/78., H. Jarada, K. Likavcanova, T.T.L. Nguyen,
“Relation entre la posture et la vision”, L’optometriste , 15-21.

Standartinis progresyvus lęšis

		

INTUITIVTM
** 2012 m. testas, atliktas esant įvairioms situacijoms, kuriose atsižvelgiama į artumo ir tarpinių atstumų matymą. Palyginimas IntuitivTM vs Anateo®.

Ergonominė
technologija
Pirmą kartą naujos kartos progresiniai lęšiai atsižvelgia į skirtingus dešiniarankių ir
kairiarankių asmenų įpročius jų kasdieniame gyvenime, kad būtų užtikrintas maksimalus
matymo komfortas!

Ergonominė technologija suteikia galimybę analizuoti dešinia- ir kairiarankiškumo įtaką:
• pasirenkamoms padėtims atliekant įvairias kasdienines veiklas
• akinių lęšių sritims, kurias išnaudoja akys.

Rezultatas:

Ši technologija leidžia tiksliai atkartoti realų akių judėjimo būdą, kai yra žiūrima pro lęšius iš įvairių atstumų akinių naudotojui atliekant
savo įvairius kasdieninius darbus.
Tikrovėje artumos ir tarpinių atstumų matymo sritys yra sudėtingos zonos, neturi paprastų geometrinių formų. Taip pat jos nėra vienodos
dešinia- ir kairiarankiams žmonėms.

Zone
de vision
Artumos
matymo
sritysde
yraprès
naudojamos
utilisée
par le DROITIER
DEŠINIARANKIO
asmens.

Individualaus elgesio tyrimai* rodo, kad pvz. rašydami ant popieriaus lapo lenkiame jį taip, kad kiek įmanoma padėtume rašančiai rankai.

Nauja karta progresiniams lęšiams su VisionBoosterTM
NAUJAS LĘŠIO PARAMETRŲ APSKAIČIAVIMO MODELIS

Iki 35 % platesnis matymo laukas! *

Naujas paviršiaus sferizavimo metodas

5 kartus daugiau optimizavimo punktų Panašiai kaip ir buvusios kartos lęšiuose paviršius yra projektuojamas taškas po
taško, kad būtų pasiekta optimali asferizacija, tačiau tų taškų yra 5 kartus daugiau, kas užtikrina, kad konstrukcija bus žymiai
geriau apskaičiuota. Rezultatas – pasiekiame padidintą kontrastą ir platesnį matymo lauką.

Lęšio plotas, kurį naudoja akys,
norėdamos pamatyti artumą,
nėra vienodas dešinia- ir kairiarankiams asmenims.

Nauja paviršiaus asferizacijos procedūra suteikia galimybę taip pat atlikti įgaubto paviršiaus vietos asferizaciją artumo ir
tarpinių atstumų matymo zonoje, kad galima būtų diferencijuoti konstrukciją dešinia- ir kairiarankiams asmenims.
Tai užtikrina, kad artumos ir tarpinių atstumų matymo laukas bus platesnis.

Artumos matymo sritys yra naudojamos KAIRIARANKIO asmens.

Kairiarankis asmuo
EFEKTAS: Matymo laukas išplėstas
simetriškai iš abiejų pusių (nuo smilkinio ir
nosies pusių)

Skirtumas tarp dešiniarankių ir kairiarankių yra akivaizdus visose jų atliekamose veiklose, nepriklausomai nuo to, ar atlikdami
šiuos veiksmus jie žiūri iš toli, ar iš arti.
Ergonominė technologija suteikia naudotojams pranašumą, kai yra žiūrima iš arti. Artumos matymo zona yra individualizuota į 4 dydžius:
horizontalus X, vertikalus Y, ašies orientacija ir geometrinis dydis.
Matymo zonos iš arti padėtis lęšyje yra reguliuojama ir gali būti žymiai geriau pritaikyta prie kiekvieno iš naudotojų matymo poreikių.

Artumo matymo zonos padidinimas srityje, kuri iš tikrųjų yra naudojama naudotojo akimis:

Ankstesnės konstrukcijos

		

Naujas asferizacijos metodas

Dešiniarankis asmuo
EFEKTAS: Dešiniajai akiai matymo laukas
išplėstas daugiausiai nuo smilkinio pusės,
o kairiajai akiai – nuo nosies pusės.

INTUITIVTM

Kaip rezultatas, asferinės konstrukcijos panaudojimo būdas leidžia akinių nešiotojams turėti platesnį matymo lauką vidutiniu atstumu,
taip pat perėjimas tarp matymo zonų skirtingais atstumais vyksta daug sklandžiau

Pavyzdys dešiniarankiams asmenims

IntuitivTM – lęšiai, sukurti Jums ir Jūsų klientams

Nauja dvigubo progresinio paviršiaus technologija
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IntuitivTM konstrukcija yra apskaičiuojama taip, kad korekcijos galia naudotojui visiškai atitiktų recepte išrašytą galią, nepriklausomai nuo to,
kokia kryptimi naudotojas judina akis ir kokius veiksmus atlikdamas naudoja akinius.
IntuitivTM lęšiai naudoja naują technologiją – Dvigubo Progresyvaus Paviršiaus Technologiją. Ši technologija yra grindžiama tuo, kad abiejuose lęšio paviršiuose yra padidinama galia. Tokiu būdu, naudojant artumo zoną, yra padidinamas vaizdas, kas sąlygoja geresnį matymo
komfortą.

X
Pirmą kartą asimetrinis elgesys rado atspindį progresiniių lęšių konstrukcijoje.

Jums:
- Išskirtinumas dėl modernaus pasiūlymo ir išimtinės koncepcijos
- Tavo klientų aukščiausio pasitenkinimo lygio garantija: 5 iš 6 naudotojų pasirenka IntuitivTM ! **
Tavo klientams:
- Sklandesni perėjimai tarp matymo laukų!
- Nepalyginamas artumo ir tarpinių atstumų matymo komfortas
- Laisvas padėties pasirinkimas atliekant visus kasdieninius darbus
- Prisitaikymas iš karto užsidėjus
- Natūralus matymas visais atstumais

IntuitivTM atsižvelgia į individualius dešinia- ir kairiarankių asmenų poreikius,
kad būtų padidintas artumos matymo zonų plotis ir taisyklinga orientacija.
IntuitivTM yra 2 versijų: dešiniarankiams asmenims ir kairiarankiams asmenims.

*Testas R&D 2012 m. A.W. Francke , W.J. Kaplan „Easier and more productive study and desk work”, Journal of the American Optometric Association, Volume 49, Number 8, 8/78., H. Jarada, K. Likavcanova, T.T.L. Nguyen,
“Relation entre la posture et la vision”, L’optometriste , 15-21.
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kad būtų padidintas artumos matymo zonų plotis ir taisyklinga orientacija.
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** 2012 m. testas, atliktas esant įvairioms situacijoms, kuriose atsižvelgiama į artumo ir tarpinių atstumų matymą. Palyginimas IntuitivTM vs Anateo®.

Intuitiv yra pirmasis lęšis, kuris yra skirtingos konstrukcijos dešinia- ir kairiarankiams asmenims!
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Skaitymo
atstumas

Skaitymo
atstumas

Rėmelio tipas

Rėmelio tipas

Akinių nešiojimo
sąlygos

Akinių nešiojimo
sąlygos

Nauja konstrukcija progresiniams lęšiams!
IntuitivTM išsiskiria dviem moderniomis technologijomis.
Ergonominė technologija

3
patentai*

Geras žmonių, kurie nešioja akinių lęšius, aplinkos pažinimas, taip pat
labai detalus metodo, pagal kurį akinių savininko akys išnaudoja lęšio sritis, aprašymas leido
sukurti pirmosios kartos progresinius lęšius, kuriuose atkreipiamas dėmesys į specifines laikysenas, kurias pasirenka dešinia- ir kairiarankiai asmenys.
Technologija ErgoTechTM leido sukurti idealų sprendimą – unikalių konstrukcijų progresinius lęšius dešiniarankiams ir kairiarankiams asmenims.

3
patentai*

Vision BoosterTM, nauja progresinių lęšių karta!

Ar žinote, kad…?

Kompleksinis produktų asortimentas, jungiantis technologiją, žinias ir modernumą

Rankos
lateralizacija

Emilija, 45 metai, dešiniarankė

Nepaisant to, iki šiol nebuvo progresinių lęšių, kuriuose būtų
atsižvelgta į šį faktą
Akivaizdu, kad dešiniarankiai arba kairiarankiai žmonės skaitydami arba rašydami pasirenka įvairias laikysenas. Šie skirtumai
yra pastebimi naudojant elektroninius prietaisus, tokius kaip išmanieji telefonai arba planšetiniai kompiuteriai, taip pat naudojant tradicines
priemones, tokias kaip rašiklis ir popierius.
Tikrovėje mūsų kairiarankiškumas arba dešiniarankiškumas nurodo mums, kokią laikyseną pasirinkti ir kaip suorganizuoti savo aplinką, kad
užtikrintume sau maksimalų matymo komfortą.

Rankos
lateralizacija

Akies anatomija

Akies anatomija
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Atsižvelgimas į
prizminį
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Artumos matymo
lauko
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Intro®+

Anateo®

IntuitivTM

Anateo® Mio

IntuitivTM Mio

100% žmonių, kurie nešioja akinius, yra arba kairiarankiai, arba
dešiniarankiai

Dėl naujo apskaičiavimo modelio ir naujos progresinio lęšio paviršiaus apdirbimo technologijos tapo
įmanoma optimizuoti optinius pranašumus.

Kairiarankiai

Dešiniarankiai

SPECIFINIS LĘŠIŲ INTUITIVTM ŽENKLINIMAS DEŠINIA- IR KAIRIARANKIAMS

Naujas lęšio parametrų
apskaičiavimo modelis.

Nauja dvigubo progresinio paviršiaus
technologija.

Tikslesni skaičiavimai.

Papildoma galia paskirstyta ant abiejų
progresinio lęšio paviršių.

DEŠINIARANKIS ASMUO

KAIRIARANKIS ASMUO

ntuitivTM Mio,
IntuitivTM Mini:
14mm (trumparegiui)
15mm (asmenims su nedidele
trumparegyste)
16mm (toliaregiui)

Naujo apskaičiavimo modelio ir apdirbimo technologijos pritaikymas leidžia sukurti individualias lęšio
konstrukcijas dešinia- ir kairiarankiams asmenims ir pasiekti šiuos pranašumus:
Regėjimo gerinimas visose srityse: nuotolio matymas, tarpinių atstumų matymas, artumo matymas.

Šiandien tai tampa vis labiau matoma!

Vieninteliai progresiniai lęšiai pritaikyti prie
dešiniarankių ir kairiarankių asmenų laikysenos.

Nešiojami elektroniniai prietaisai yra neatsiejami mūsų asmeniniame ir profesiniame gyvenime. Galime jais naudotis bet kuriuo paros metu,
bet kurioje vietoje. Jie keičia mūsų įpročius.
Šie pokyčiai mūsų aplinkoje sudaro naujus Poreikius, o ypač kalbant apie matymą iš arti ir iš tarpinių atstumų.
Viename name (namų ūkyje) vidutiniškai yra 5 elektroniniai prietaisai!*

98% progresinių lęšių naudotojų turi ir naudojasi mobiliomis priemonėmis.*
Beveik 70% progresinių lęšių nešiotojų naudoja mobilias priemones rašymui!*

Ergonominė
technologija

Geresnis dinaminis matymas.
Artumos ir tarpinių atstumų matymo sritys optimizuotos dešinia- ir kairiarankiams.
Galios matavimo taškas yra nustatomas individualiai matuojant vertikaliai ir horizontaliai.
* Patentinis procesas eigoje

Rekomenduojamas minimalus
montavimo aukštis:
IntuitivTM:
16mm (trumparegiui)
17mm (asmenims su nedidele
trumparegyste)
18mm (toliaregiui)

Medžiagos optikos salonams,
leidimas

* Ipsos 2012 tyrimai buvo atlikti Prancūzijoje beveik 500 progresinių lęšių nešiotojams
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dešiniarankiai

Dėl naujo apskaičiavimo modelio ir naujos progresinio lęšio paviršiaus apdirbimo technologijos tapo
įmanoma optimizuoti optinius pranašumus.

Kairiarankiai

Dešiniarankiai

SPECIFINIS LĘŠIŲ INTUITIVTM ŽENKLINIMAS DEŠINIA- IR KAIRIARANKIAMS

Naujas lęšio parametrų
apskaičiavimo modelis.

Nauja dvigubo progresinio paviršiaus
technologija.

Tikslesni skaičiavimai.

Papildoma galia paskirstyta ant abiejų
progresinio lęšio paviršių.

DEŠINIARANKIS ASMUO

KAIRIARANKIS ASMUO

ntuitivTM Mio,
IntuitivTM Mini:
14mm (trumparegiui)
15mm (asmenims su nedidele
trumparegyste)
16mm (toliaregiui)

Naujo apskaičiavimo modelio ir apdirbimo technologijos pritaikymas leidžia sukurti individualias lęšio
konstrukcijas dešinia- ir kairiarankiams asmenims ir pasiekti šiuos pranašumus:
Regėjimo gerinimas visose srityse: nuotolio matymas, tarpinių atstumų matymas, artumo matymas.

Šiandien tai tampa vis labiau matoma!

Vieninteliai progresiniai lęšiai pritaikyti prie
dešiniarankių ir kairiarankių asmenų laikysenos.

Nešiojami elektroniniai prietaisai yra neatsiejami mūsų asmeniniame ir profesiniame gyvenime. Galime jais naudotis bet kuriuo paros metu,
bet kurioje vietoje. Jie keičia mūsų įpročius.
Šie pokyčiai mūsų aplinkoje sudaro naujus Poreikius, o ypač kalbant apie matymą iš arti ir iš tarpinių atstumų.
Viename name (namų ūkyje) vidutiniškai yra 5 elektroniniai prietaisai!*

98% progresinių lęšių naudotojų turi ir naudojasi mobiliomis priemonėmis.*
Beveik 70% progresinių lęšių nešiotojų naudoja mobilias priemones rašymui!*

Ergonominė
technologija

Geresnis dinaminis matymas.
Artumos ir tarpinių atstumų matymo sritys optimizuotos dešinia- ir kairiarankiams.
Galios matavimo taškas yra nustatomas individualiai matuojant vertikaliai ir horizontaliai.
* Patentinis procesas eigoje

Rekomenduojamas minimalus
montavimo aukštis:
IntuitivTM:
16mm (trumparegiui)
17mm (asmenims su nedidele
trumparegyste)
18mm (toliaregiui)

Medžiagos optikos salonams,
leidimas

* Ipsos 2012 tyrimai buvo atlikti Prancūzijoje beveik 500 progresinių lęšių nešiotojams

