
OPTOMAX Great Vision RELAX to specjalne soczewki oku-
larowe, zaprojektowane by zmniejsza! uczucie zm"czenia 
wzroku zwi#zane z d$ugotrwa$ym czytaniem lub prac# przy 
komputerze. Ich konstrukcja oferuje dodatek akomodacyj-
ny w obszarze widzenia w bliskiej odleg$o%ci, aby z$agodzi! 
przej%cie mi"dzy ró&nymi odleg$o%ciami i zwi"kszy! ostro%! 
widzenia, przy znacznym zmniejszeniu wysi$ku oka. To ideal-
ne rozwi#zanie dla osób w wieku 18-45'lat, które potrzebuj# 
wi"kszego komfortu widzenia w obszarze bli&y. Dost"pna jest 
w trzech ró&nych wariantach:
0,50 D – dla pacjentów, którzy sp"dzaj# du&o czasu przy 

komputerze
0,75 D – dla pacjentów, którzy du&o czytaj#
1,00 D – dla wczesnych presbiopów

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 otrzy-
ma! najlepsz# kombinacj" perfekcyjnego widzenia i komfortu 
u&ytkowania tak wykonanych okularów. Dok$adamy wszelkich 
stara(, by tak wykonane okulary nie tylko spe$nia$y swoje 
zadania w zakresie korekty wzroku, ale by$y równie& wa&nym 
dodatkiem stylizacyjnym. Do poprawnego ich doboru przy 
zamawianiu podajemy moc do dali jak i potrzebny dodatek 
akomodacyjny.

Korzy!ci dla u"ytkownika
• spersonalizowana jednoogniskowa soczewka 

przeciwzm!czeniowa
• zmniejszenie objawów zm!czenia wzroku
• zawarto"# dodatku akomodacyjnego w obszarze 

widzenia bli$y
• %agodniejsze przej"cie mi!dzy poszczególnymi 

strefami
• zapewnienie lepszej ostro"# widzenia 

na blisk& odleg%o"# przy mniejszym wysi%ku
• ergonomiczna, wygodna i naturalna pozycja g%owy 

do pracy przy komputerze lub czytania
• u%atwienie korzystanie z urz&dze' mobilnych 

dzi!ki technologii Smart Add
• poprawa jako"ci widzenia dzi!ki technologii 

DIGITAL Ray-Path®

• wykonanie w technologii Free Form

relaksacyjne Great Vision RELAX
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relaksacyjne Great Vision RELAX

Minimalna wysoko"# monta$u 14mm



Prze!roczyste FOTO B/G TR XTRActive POLAR X

Zakres produkcji

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

70/75 - 50/55

-10.00 +12.00

-6.00
-10.00 +12.00
-10.00 +12.00
-10.00 +10.00
-10.00 +10.00

WSPARCIE 0.50, 0.75, 1.00 dpt

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

70/75 - 50/55
-10.00 +10.00

-6.00-10.00 +11.00
-10.00 +11.00

WSPARCIE 0.50, 0.75, 1.00 dpt

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

70/75 - 50/55
-10.00 +6.00

-9.00 +5.50 -6.00
-10.00 +6.00

WSPARCIE 0.50, 0.75, 1.00 dpt

Index 1.60 Liczba Abbego: 42, G sto : 1.30
Wymiar Sph Cyl

70/75 - 50/55

-10.00 +6.00

-6.00
-10.00 +6.00
-10.00 +6.00
-10.00 +6.00

WSPARCIE 0.50, 0.75, 1.00 dpt

Index 1.67 Liczba Abbego: 32, G sto : 1.35
Wymiar Sph Cyl

70/75 - 50/55
-10.00 +7.00

-6.00-10.00 +8.00
-10.00 +8.00

WSPARCIE 0.50, 0.75, 1.00 dpt

Index 1.74 Liczba Abbego: 33, G sto : 1.47
Wymiar Sph Cyl

70/75 - 50/55 -11.00 +7.00 -6.00
WSPARCIE 0.50, 0.75, 1.00 dpt

relaksacyjne Great Vision RELAX


