
W soczewkach OPTOMAX jednoogniskowych Great Vision In-
dividual, dzi!ki zastosowaniu technologii DIGITAL Ray-Path®, 
zosta"y wyeliminowane aberracje sko#ne, co zapewnia lepsz$ 
jako#% widzenia niezale&nie od wielko#ci mocy lub wybranej 
oprawy. Dzi!ki temu zapewniaj$ one optymaln$ jako#% widzenia 
dla ka&dego u&ytkownika.
Ponadto dzi!ki zastosowaniu technologii Smart Add zapew-
niaj$ zmniejszenie uczucie zm!czenia wzroku po ca"ym dniu 
intensywnej jego pracy.

Personalizacja/Optymalizacja
Ka&da soczewka jest produkowana indywidualnie z uwzgl!dnie-
niem nie tylko mocy, ale równie& unikalnych parametrów twarzy 
i wybranej oprawy. Operacja ta jest wykonywana bezpo#rednio 
przed przyst$pieniem do produkcji, by uzyska% optymaln$ 
soczewk! dla powy&szych danych, a w konsekwencji otrzyma% 
najlepsz$ kombinacj! perfekcyjnego widzenia i komfortu u&yt-
kowania tak wykonanych okularów. Przy#wieca nam jeden cel, 
by tak wykonane okulary nie tylko doskonale spe"nia"y swoje 
zadania w zakresie korekty wzroku, ale by"y równie& wa&nym 
dodatkiem stylizacyjnym.

Korzy!ci dla u"ytkownika
• ostrzejsze i lepsze widzenie we wszystkich 

kierunkach
• doskona!e widzenie równie" na obrze"ach 

soczewki, tak"e przy du"ych mocach
• doskona!e widzenie barw oraz przejrzysto#$ 

soczewki
• doskona!y kontrast postrzeganych obrazów, 

co pozwala widzie$ z mniejszym uczuciem 
zm%czenia oczu

• u!atwione korzystanie z urz&dze' mobilnych
 dzi%ki technologii Smart Add
• poprawiona jako#$ widzenia dzi%ki technologii 

DIGITAL Ray-Path®

• wykonanie w technologii Free Form.
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Prze!roczyste FOTO B/G TR XTRActive POLAR X

Zakres produkcji

Index 1.50 Liczba Abbego: 58, G sto : 1.32
Wymiar Sph Cyl

-10.00 +18.00

-6.00
-16.00 +16.00

50/80 -16.00 +16.00
-13.00 +14.00

-8.00 +13.00

Index 1.53 Liczba Abbego: 45, G sto : 1.11
Wymiar Sph Cyl

50/70
-11.00 +14.00

-6.00-14.00 +14.00
-14.00 +14.00

Index 1.56 Liczba Abbego: 38, G sto : 1.28
Wymiar Sph Cyl

50/70
-15.00 +20.00

-6.00-12.00 +14.00
-8.00 +14.00

Index 1.56 ASF Liczba Abbego: 38, G sto : 1.28
Wymiar Sph Cyl

50/70
-14.00 +16.00

-6.00-10.00 +16.00
-8.00 +14.00

Index 1.58 SuperFlex Liczba Abbego: 31, G sto : 1.20
Wymiar Sph Cyl

50/75
-14.00 +14.00

-6.00-14.00 +14.00
-14.00 +14.00
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