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Korrekciós védőszemüvegek
 Fókusztípusok

Comfort lencsék
A Comfort lencséket túlnyomó részben olyan munkahelyeken
használják, ahol képernyő előtt kell ülni. Ezek a lencsék a látha-
tatlanul integrált korrekciós területek révén tehermentesítik a 
szemlencsét közelre és köztes távolságra történő nézés során (ún. 
alkalmazkodástámogatás).
Sok más munkahelyen is a szemhez közeli területektől néhány méte-
rig terjed az a távolság, ameddig a dolgozóknak nézniük kell.
A Comfort lencsék jó alternatívát jelentenek, ha a korrekciós védő-
szemüveget kizárólag a munkahelyen használják, és ha alapvetően 
nem szükséges távolba (5 méternél nagyobb távolság) nézni.

Közeli komfort Standard, Közeli komfort Optima
• ideális megoldás 30 cm és 2 méter közötti munkatartományhoz 
• a lencse felületének középső részén a kiválasztott degressziót 

alkalmazzák, így kb. 60 és 80 cm közötti távolságra tervezték 
• a közelre látáshoz szükséges kiegészítésektől (addíció, a szemüve-

get viselő személy életkora alapján) függően három típus érhető el
• a megrendeléshez elegendő megadni a közellátási értékeket és a 

kívánt kivitelt (A, B vagy C típus)
• a közeli komfort Optima változat megrendelése esetén a nyers 

lencse belső felületét a korrekció, a lencse görbülete és a pupillatá-
volság figyelembevételével számítják ki és készítik el

A típus B típus C típus

Degresszió** 
0,75 dioptria

Degresszió** 
1,25 dioptria

Degresszió** 
1,75 dioptria

50 éves kor alatt 50 és 55 éves 
kor között 55 éves kortól

**  Degresszió: A korrekciós hatás gyengítése, a közellátási értékből 
kiindulva!

Távoli komfort Optima
• tökéletes megoldás 30 cm és 1 méter, 2 méter vagy 4 méter közötti 

munkatartományhoz 
• a munkahelyen szükséges látási távolság megadásával a korrek-

ciós tartományok egyedileg kerülnek kiszámításra
• a megrendeléshez a távol- és közellátási értékeket (addíció),

a maximális látási távolságot (egy, kettő vagy négy méter),
valamint a középpontosítási paramétert (pupillatávolság és illesz-
tési magasság) kell megadni 

Egyfókuszú Relax
• ez a lencsetípus kb. 30 évesnél idősebb személyek igényeinek felel 

meg. 
• a lencse láthatatlan módon megmunkált alsó területe a korrekciós 

értéket +0,5 dioptriával módosítja, így közelre nézéskor tehermen-
tesíti a szemlencsét (úgynevezett alkalmazkodástámogatás)

• a távollátási korrekció változatlan marad
• a megrendeléshez a távollátási értékeket és a középpontosítási 

paramétert (pupillatávolság és illesztési magasság) kell megadni
• az egyfókuszú relax lencséket azok számára javasoljuk, akik a napi 

munka során mobileszközöket (notebook, tablet, okostelefon stb.) 
használnak

Egyfókuszú lencsék
Az egyfókuszú lencsék a rövid- vagy a távollátási hibákat korrigálják.

Multifokális lencsék
A távollátási problémák korrekciója mellett a multifokális szemüve-
gek a közelre látás, valamint adott esetben a köztes távolságokra 
történő látás problémáit is korrigálják.
Akkor van szükség multifokális szemüvegre, ha a szemlencse a ter-
mészetes öregedési folyamat következtében már nem képes alkal-
mazkodni. A szemhez közeli, kis méretű tárgyakat már nem képes 
élesen érzékelni (ún. időskori távollátás, öregszeműség, presbyopia).

Bifokális
• látható csiszolt szegmens közelre nézéshez („olvasómező“)
• hirtelen átmenet a közelre nézési területről a távolra nézési terü-

letre a közelre nézési szegmens élénél 
• könnyű megszokni, mert a látható él segíti a tájékozódást
• a köztes tartományban nincs korrekció

Multifokális
• fokozatmentes átmenet a távollátási területről a közellátási terü-

letre (úgynevezett progressziós csatorna)
• a láthatatlan progressziós csatorna korrigálja a látáshibát köztes 

távolságok esetén is
• éles látás minden távolságra
• adott esetben szükség van hozzászokási időre

uvex HD szemüveglencsék

uvex HD szemüveglencsék – 
Egyéniség korlátok nélkül

Az úgynevezett „szabadformálásos” kialakítású uvex optima korrek-
ciós lencsék kifejezetten az Ön igényeire szabva készülnek. A nyers 
lencse belső felületét az Ön számára szükséges korrekció, a lencse 
görbülete és az Önre jellemző középpontosítási paraméter (pupilla-
távolság és illesztési magasság) fi gyelembevételével számítják ki és 
készítik el.

Az uvex HD lencsék elkészítésénél további egyéni paramétereket 
is fi gyelembe vesznek, mint amilyen az LC-távolság, az arccal 
bezárt szög és a látótér dőlése.
Speciális fejlesztésű programok segítségével a lencse belső 
felületén sok ezer különböző pont leképezését számítjuk ki. Az 
eredmény közvetlen hatással van az Ön uvex optima HD szem-
üvegére.
Ennél egyedibb már nem is lehetne!

Az uvex optima HD lencség egyfókuszú HD és multifokális Optima 
HD kivitelben érhetők el.

Az általunk választott optikus partner vagy az Ön uvex optikai 
tanácsadója megállapítja az Ön egyedi paramétereit.
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Korrekciós védőszemüvegek
Lencseanyagok · Tükröződésmentesség · Színezés

Lencseanyagok
Polikarbonát 
• további megnevezés: PC
• nagyon jó törésálló képességgel rendelkező szerves anyag 
• csak korlátozottan vegyszerálló
• „F” osztályú mechanikai ellenálló képesség (45 m/s)
• PC+ – polikarbonát, középen megnövelt vastagsággal, 

kimondottan uvex RX goggle modellhez (lásd a 269. oldalon)

Trivex™
• jó törésálló képességgel rendelkező szerves anyag 
• kis tömegű, ezért magas korrekciós értékek esetén is ajánlott
• nagyon jó optikai leképezési tulajdonságok magas korrekció esetén is
• nagyon jó ellenálló képesség a tisztítóoldatokkal, olajokkal és kozmeti-

kumokkal szemben 
• jó karcállóság
• univerzálisan használható lencseanyag
• „F” osztályú mechanikai ellenálló képesség (45 m/s)

CR39
• további megnevezés: Műanyag
• Csak kis mértékben törésálló, ezért módosítás nélkül nem használ-

ható védőszemüvegekhez. A középső rész vastagságának megnöve-
lésére a törésállósággal kapcsolatos követelmények teljesítéséhez 
van szükség.

• kis tömegű szerves anyag
• nagyon jó leképezési tulajdonságok magas korrekció esetén is
• használható vegyszerekkel és lakkokkal végzett munkákhoz
• a keményített bevonatnak (opcionális) köszönhetően jó karcállóság
• „S” osztályú mechanikai ellenálló képesség (golyóejtési teszt)

HI (magas index), nagy törésmutatójú, 
szerves anyagú lencse 
• az 1,6, ill. 1,67 törésmutatójú, szerves anyagú lencsék optikailag 

 hatékonyabbak (mint a CR 39)
• a lencse kevesebb anyag használatával és kevésbé ívelt felülettel 

nyújtja a kívánt optikai hatást
• a lencse vékonyabb és esztétikusabb
• akkor javasolt, ha a korrekció > +/-4,0 dioptria: HI 1,6

akkor javasolt, ha a korrekció > +/-6,0 dioptria: HI 1,67
• „S” osztályú mechanikai ellenálló képesség (golyóejtési teszt)

Keményített üveg
• további megnevezések: szemüveg-koronaüveg, szilikát, ásványi üveg, 

üveg
• Csak kis mértékben törésálló, ezért módosítás nélkül nem használ-

ható védőszemüvegekhez. A törésállóság növeléséhez az üveget 
hevítéssel vagy vegyi úton edzik.

• „S” osztályú mechanikai ellenálló képesség (golyóejtési teszt) 
• rendkívül karcálló felület, alkalmas a vegyszerekkel és lakkokkal 

végzett munkákhoz
• nagy tömegű, ezért +/-4,0 dioptria fölötti korrekciós értékek esetén 

nem ajánlott
•  szikrák beégése hegesztési és csiszolási munkáknál
•  összeroppanás folyékony fém esetén

Tükröződés-
mentesség
A tükröződésmentességet 
egy olyan réteg biztosítja, 
amelyet kívül és belül 
rágőzölnek a lencsére. 
Jelentősen csökkenti a 
felületekről érkező fényvisz-
szaverődést. Kozmetikai 
szempontból is előnyös, és 
növeli a fényáteresztést.

Háromféle minőségben 
érhető el:
• normál tükröződésmentes
• multi tükröződésmentes
• super tükröződésmentes

UV blue protect
A lencse anyagához egy speciális abszorbert kevertek, amely teljes 
mértékben kiszűri az UV-sugarakat, és csökkenti a kék fény meny-
nyiségét is.

• a lencsék 400 nm-ig az UV-sugárzás 100%-át nyelik el, a rövid hul-
lámú, kék fényt 410 nm-ig szinte teljesen kiszűrik, a 410 nm és 420 
nm közötti tartományban pedig akár 86%-kal csökkentik. 

• az uvex UV blue protect szemüveglencsék növelik a kontrasztot, 
ezzel hatékonyan előzik meg a szemkifáradás tüneteit, valamint az 
időskori makuladegenerációt (AMD)

• a lencsék mechanikai ellenálló képessége biztosított, az UV blue 
protect bevonattal ellátott lencsék megkapják a 2C-1,2 jelölést

• az UV blue protect opcionálisan érhető el polikarbonát (PC) és HI 
1,67 lencsékhez 

Színezés
A színezett lencsék hatékony védelmet nyújtanak a nagy 
intenzitású, vakító fénnyel (pl. napfény) szemben. 

Állandó színezés
• elérhető barna vagy szürke színben 
• színezési fokozatok: 15%, 25%, 65%, 75%

Módosuló színezés – Variomatic™
•  az UV-sugárzástól és a hőmérséklettől függően 

a lencsék automatikusan besötétednek
• színezés kb. 8% és 80% között, barna színben 
•  korrekciós védőszemüvegekhez polikarbonát és

Trivex™ lencse esetén érhető el 

Réteg

Üveg
Levegő

Hullámhossz nm-ben



W  =  1

W  =  166

W  1  F  CE

W  F  166  CE
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Korrekciós védőszemüvegek
 Tanúsítás és jelölés

Az EN 166 szabvány értelmében az egyedi igények szerint legyár-
tott korrekciós védőszemüveg keretén és lencséin egyaránt 
tartós jelölést kell alkalmazni.

Az alkalmazott anyagok megfelelő tanúsítását rendszeres időkö-
zönként egy független vizsgáló intézmény végzi el.

A kereten és a lencséken fel kell tüntetni a gyártó azonosítóját és 
a mechanikai ellenálló képességi osztályt, ezenkívül a lencséken 
szerepelnie kell az optikai minőségi osztálynak is. 

A felhasznált anyagok mechanikai ellenálló képességét külön-
böző vizsgálati módszerekkel tesztelik. A vizsgálati módszereket 
az EN 168 szabvány határozza meg.

Ha a lencsék mechanikai ellenálló képességének jelölése a keret 
jelölésétől eltér, akkor a teljes szemvédő eszközre az alacso-
nyabb mechanikai ellenálló képességi érték érvényes.

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a jelölési kötelezettség miatt nem 
kaphatók lencse nélküli keretek. Az elkészült védőszem-
üvegen ne hajtson végre olyan módosítást, amely a védelmi 
funkciót csökkentheti.

Jelölés az EN 166 szabvány szerint, kötelező adatok
Lencse jelölése

Gyártó
azonosítója

Optikai 
minőségi osztály

Mechanikai 
ellenálló képesség

S =  fokozott ellen-
álló képesség

F =  kis energiájú 
ütődés (45 m/s)

B =  közepes energi-
ájú ütődés 
(120 m/s)

Keret jelölése

Gyártó
azonosítója

Mechanikai 
ellenálló képesség

Alapul 
szolgáló szabvány

S =  fokozott ellen-
álló képesség

F =  kis energiájú 
ütődés (45 m/s)

B =  közepes energi-
ájú ütődés 
(120 m/s)

    Megfelelőségi jelölés
              Mechanikai ellenálló képesség
        Optikai minőségi osztály
Gyártó

              Megfelelőségi jelölés
     EN szabvány
            Mechanikai ellenálló képesség
     Gyártó

 Az „F” a legmagasabb mechanikai ellenálló képességi osztály, amelyet egy száras szemüveg az EN 166 alapján megkaphat!

Alapkövetelmények az EN 166 alapján (kivonat)

• mechanikai ellenálló képesség

Fokozott ellenálló 
képesség Ütésálló, 

kis energia
Ütésálló, 
közepes energia

Golyóejtési teszt, 
Acélgolyó (44 g) ráej-
tése a lencsére/tar-
tókeretre 1,30 méter 
magasságból

Acélgolyó (0,88 g) 
lövése a lencsére/
tartókeretre, 45 m/mp. 
ütközési sebesség 
(  162 km/h)

Acélgolyó (0,88 g) 
lövése a lencsére/tar-
tókeretre, 120 m/mp. 
ütközési sebesség 
(432 km/h)

Jelölés: S Jelölés: F Jelölés: B

Kiegészítő követelmények az EN 166 alapján (kivonat)

• folyadékállóság (cseppek, fröccsenő folyadék)
jelölés: „3”    

• durva porral szembeni védelem (szemcseméret > 5 μm)
jelölés: „4”

Opcionális követelmények az EN 166 alapján (kivonat)

• mechanikai ellenálló képesség szélsőséges hőmérséklet mellett 
(+50 °C és -5°C)
jelölés: „T“
Ez a jelölés mindig a mechanikai ellenálló képességgel kombinálva 
szerepel (pl. FT).

 
 
  
  



321

uvex i-3 add
Kitűnő látás minden helyzetben

Az optimális szemvédelem lényege: 
biztonságosan és jobban látni.
Az uvex i-3 add egy olyan védőszemüveg, amelybe láthatatlan módon 
épül be a közellátáshoz szükséges dioptriakorrekció. Ennek révén 
hatékonyan tehermentesíti a szemet (pl. olvasásnál), a szabadalmazta-
tott lencsetechnológia pedig könnyű hozzászokást tesz lehetővé. Ezzel 
egyidejűleg az uvex i-3 add biztonságos védelmet és optimális viselési 
kényelmet nyújt.

Változtatható 
szárszög
Az öt reteszelhető 
fokozatban állítható 
szárszög egyedi 
beállítást és optimális 
szemterületi lefedést 
tesz lehetővé.

Addíció
A közellátáshoz két vál-
tozatban kínálunk egyedi 
támogatást. 
(+1,0 dioptria és +2,0 
dioptria)

uvex supravision 
excellence 
Az uvex supravision 
excellence bevonat rendkívül 
jó karcállóságot nyújt a külső 
oldalon, és tartós párásodás-
mentességet a belső oldalon.

Tökéletesség a részletekben
A szabadalmaztatott lencsetechnológiának köszönhetően a duoszférikus egylencsés 
szemüveg belső oldalába két progressziós zóna került beépítésre a közellátási terület-
hez. Az alsó területen a kiegészítő hatás mértéke +1,0, ill. +2,0 dioptria.
Fontos és egyedülálló minőségi jellemző, hogy a szabadalmaztatott gyártási technoló-
giának köszönhetően a lencse frontális síkja és bázisgörbülete változatlan marad.
Ezáltal egyszerre érvényesülnek a nagyon jó lefedés és az oldalsó területekre is kiter-
jedő illeszkedés, valamint a progresszív belső sík előnyei. 
További előny, hogy a progressziós zóna nem látható, és hogy a szemüveg megfelel az 
EN szabvány szerinti biztonsági előírásoknak is.

Progressziós zónák
A lencse sematikus ábráján látható a nagy méretű, optikailag kifogástalan, hasznos
zóna. A láthatatlanul integrált, optikai korrekció a lencse közepe tájékán kezdődik, és a 
lencse széle felé fokozatosan erősebb lesz. Az elért optikai hatás  modelltől függően 1,0, 
illetve. 2,0 dioptria.
A „szabadformálásos” lencsekialakítást standard paraméterek alapján készítik el, és kb. 
64 mm-es pupillatávolsághoz méretezik. A védőszemüveg hosszú távon nem helyettesíti 
az egyénre szabott korrekciós védőszemüveget!

Szabadalom száma: DE 10 2012 207 384

Puha szemüvegtokkal együtt, 
mikroszálas kendővel

Rugalmas 
orrtámaszok
A különlegesen puha és 
állítható Softflex orrtá-
maszok minden orron 
gondoskodnak a csúszás-
mentes és egyedileg 
beállítható illeszkedésről.

uvex i-3 add
uvex i-3 add 1.0 uvex i-3 add 2.0

Cikkszám 6108210 6108211
Tartótest antracit, lime antracit, lime 

W 166 FT CE 0196 W 166 FT CE 0196
Szemüveglencse PC színtelen  PC színtelen  

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Korrekció 1,0 dioptria 2,0 dioptria
Rendelési egység DB DB

optical lens designed by



20° 45°

322

Monitorszemüvegek

Multifokális szemüvegek
A multifokális szemüvegek úgy vannak 
kialakítva, hogy a szemüveg viselője 40 cm-től 
végtelen távolságra lásson élesen. 
A felépítéstől függően azonban a szemüveg 
viselőjének el kell térnie a természetes 
fejtartástól, hogy a szemüveg középső és 
alsó területén élesen lássa a képernyőt. A 
szemüveg viselőjének rendkívül magasra kell 
emelnie a fejét. 
Ez a váll és a nyak izomzatának tartós túleről-
tetéséhez vezet. 

Egyfókuszú szemüvegek
Ha az egyfókuszú szemüveget egyszerű 
olvasószemüvegként használják, a viselője 
számára 30 és 40 cm közötti távolságból 
teszi lehetővé az éles látást. Ez a távolság 
a billentyűzet vagy a munkadokumentáció 
felismeréséhez ideális. 
Ha azonban a dolgozó a képernyőt és a szá-
mítógép környezetét is élesen szeretné látni, 
erősen előre kell döntenie a fejét, és az olva-
sószemüveg fölött kell átnéznie. A természet-
ellenes fejtartás következménye a váll és a 
nyak izomzatának jelentős túlerőltetése. 

közeli komfort lencsék
A közeli komfort szemüvegek lencséjének 
optimális kialakítása panaszmentes látást tesz 
lehetővé olyan munkahelyeken, ahol képer-
nyőt kell használni. 

Előnyök:
–  átmenetmentes, éles látás 30 cm-től kb. 2 

méterig 
–  a billentyűzet, a képernyő és a munkado-

kumentáció élesen látható, ideális fejtartás 
mellett 

–  a tartással összefüggő panaszok jelentős 
csökkenése, mivel a fej és a nyak természe-
tesen helyzetben marad 

Az ábrák azt illusztrálják, hogy milyen testtartást kell felvenni a fókusz típusától függően. 

A képernyő használatát igénylő munkahelyekre jellemző problémák bemutatása

Az irodai munkahelyeken a képernyő, a 
billentyűzet és a munkadokumentáció 
elhelyezkedése speciális kihívást jelent 
a látás szempontjából.

Annak érdekében, hogy folyamatosan 
különböző távolságokra tudjon fóku-
szálni, a felhasználó kénytelen termé-
szetellenes fej- és testtartást felvenni. 

Ez a legkülönbözőbb típusú, tartással 
összefüggő panaszokhoz vezethet.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy 
az öregedéssel a szemlencse egyre 
kevésbé tud a különböző távolságok-
hoz alkalmazkodni.

A látási apparátus folyamatos meg-
erőltetése miatti kifáradásos jelensé-
gek mindenekelőtt olyan, képernyő 
előtt végzett tevékenységek vagy 
hasonló munkavégzés során lépnek 
fel, amikor különböző távolságokra kell 
nézni.

Standard 
olvasószemüveg

Közeli 
komfort
szemüveg
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Monitorszemüvegek

közeli komfort lencsék
Azok számára, akiknek munka közben 30 cm 
és kb. 2 méter közötti távolságra kell nézniük, 
a közeli komfort szemüvegek ideális megol-
dást jelentenek. Speciális felépítésük révén 
ezek a szemüvegek panaszmentes látást 
biztosítanak a kívánt tartományban.

A lencse felépítése
–  Az alsó részen a szokásos rövidlátási korrek-

ció, az úgynevezett olvasási érték található.
–  A lencse korrekciós értéke felfelé haladva 

folyamatosan gyengül, a lencse felső részén 
max. kb. 2 méter távolságra lehet tisztán látni.

–  Az egyes területek közötti átmenet fokozat-
mentes, a multifokális lencséhez hasonlóan.

Lencseanyag/Kivitel

 A közeli komfort szemüvegek előnyei

–  Fokozatmentes éles látás 30 cm távolságtól 
2 méter távolságig. (A megadott távolságok 
irányértékek. A korrekciós értéktől függően 
változhatnak.)

–  A multifokális szemüvegekhez képest 
kényelmesebb látómező az egyes tartomá-
nyokban. 

–  A természetes fejtartás támogatása mun-
kavégzés közben. Ennek köszönhetően a 
tartással összefüggő panaszok (pl. a nyak 
izmainak feszültsége) csökkennek.

Közeli komfort Standard Közeli komfort Optima

Z

N

Z

N

Választás szerint CR 39 
vagy szilikát

A látási zónák optimalizált kialakítása,
nagyon kényelmes kivitel, kapható CR 39, HI 1,6, 
HI 1,67 vagy HI 1,74 anyagból készült változatban

Tükröződésmentesség
Képernyőnél végzett munkához tükröződés-
mentes szemüveg használatát javasoljuk.
A tükröződésmentességet egy felgőzölt 
fém-oxid réteg biztosítja, amely jelentősen 
csökkenti a visszaverődést a lencse belső és 
külső oldalán egyaránt.
Ez nagyobb fényáteresztést és ragyogóbb 
képeket eredményez. A fényvisszaverődés 
miatti irritációk minimálisra csökkennek.

Lencsetípus
A lencse típusának kiválasztása a szemüveg viselője által igényelt addíción, 
valamint a  degresszión (= a közellátás korrekciójának gyengülése felfelé haladva) alapul. 
Kritériumként fi gyelembe lehet venni a szemüveg viselőjének életkorát is.

   
Kérjük, a megrendeléskor adja meg a lencse típusát, 
az anyagot, valamint a kívánt kivitelt.

Réteg

Üveg

Levegő

Normál 
tükröződésmentes

Super 
tükröződésmentes

Jó visszaverő-
dés-csökkentés

Maximális visszave-
rődés-csökkentés

Felületenként 
egyszer felgőzölt 

fém-oxid

Felületenként 
többször felgőzölt 

fém-oxid

Maradék fényvissza-
verődés ≈ 4 %

Maradék fényvissza-
verődés < 2 %

A típus B típus C típus

Degresszió 0,75 dioptria 1,25 dioptria 1,75 dioptria

Addíció < 1,5 dioptria 1,75 – 2,25 dioptria  > 2,25 dioptria

– alternatíva Életkor 
< 50 év

Életkor
50 – 55 év

Életkor 
> 55 év

UV blue
Az uvex UV blue felületkezelés több réteg-
ből áll, és többek között egy olyan réteget is 
tartalmaz, amely a rövid hullámú látható fényt 
a kék-ibolya tartományban fokozottan szűri.

Ezáltal hatékonyan megelőzhetőek azok a 
kifáradásos jelenségek és fejfájások, amelyek 
nagyrészt a képernyő előtt és/vagy digitális 
eszközökkel hosszú ideig végzett munka miatt 
jelentkeznek.

Az uvex UV blue rétegrendszer mindig tartal-
maz egy Super tükröződésmentes réteget és 
egy karcálló réteget is.


