
Soczewki OPTOSpec to rozwi!zanie przeznaczone dla pacjentów 
posiadaj!cych bardzo du"e wady wzroku, trudne do skorygo-
wania standardowymi rozwi!zaniami optycznymi. Konstrukcja 
OPTOSpec Lenti to soczewka lentikularna przeznaczona dla 
dalekowidzów. Pozwala, nawet przy bardzo du"ych mocach, 
sp#aszczy$ kraw%dzie apertury. Eliminuje to ryzyko urazów, 
które mog! powodowa$ ostre kraw%dzie normalnych soczewek. 
Poza soczewkami kontaktowymi stanowi! nierzadko jedyny 
sposób korekcji zaawansowanych wad wzroku. Z kolei dla 
krótkowidzów przeznaczona jest inna specjalna konstrukcja 
OPTOSpec Omega. Mo"liwe jest uzyskanie w nich relatywnie 
niewielkiej grubo&ci w &rodku optycznym przy potrzebie du"ych 
mocy soczewki. Sferyczna konstrukcja oraz zakrzywiona strefa 
przej&ciowa mi%dzy obrze"em pozwalaj! uzyska$ bardziej 
smuk#! soczewk%. Do tego zostaje zredukowany do minimum 
niepo"!dany efekt „lupy”, dzi%ki czemu oczy u"ytkownika maj! 
bardziej naturalny wygl!d. Zalet! tych soczewek, oprócz za-
pewniania lepszego wra"enia wizualnego w'przypadku obu 
rozwi!za(, jest bardzo zmniejszona waga, co przek#ada si% 
na komfort u"ytkowania.

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"ytko-
wania tak wykonanych okularów. Nale"y przy tym pami%ta$, "e 
ko(cowy efekt estetyczny tak wykonanych okularów uzale"niony 
jest od odpowiedniego doboru oprawy. Rekomendujemy dobór 
jak najmniejszych owalnych opraw plastikowych, o &rodkach 
tarcz pokrywaj!cych si% ze )renicami pacjenta.

Korzy!ci dla u"ytkownika
• du!e pole widzenia
• cie"sze i l!ejsze soczewki
• mo!liwo#$ z%o!enia zauszników okularów
• przechowywanie w standardowym etui
• jako#$ i komfort u!ytkowania dla osób nosz&cych 

takie soczewki
• mniejsze powi'kszenie oczu ni! w soczewkach 

tradycyjnych
• p%aska zewn'trzna cz'#$ soczewki daje 

mo!liwo#$ monta!u w ka!dej oprawce
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Single Vision 1.56 UC
OMEGA

Single Vision 1.56 UC
LENTICULAR

Single Vision 1.56 UC
LENTICULAR Double Concave
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Prze!roczyste FOTO B/G XTRActive

Zakres produkcji

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

50 - 65 pole czynne 40 mm +8.00 +28.00 -6.00

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

50 - 65 pole czynne 40 mm +8.00 +28.00 -6.00

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

50 - 65 pole czynne 40 mm +9.00 +30.00 -6.00

OptoSpec LENTI(+) Index 1.50 Liczba Abbego: 58, G sto : 1.32
Wymiar Sph Cyl

50 - 65 pole czynne 40 mm +8.00 +25.00 -6.00

OptoSpec LENTI(+) Index 1.60 Liczba Abbego: 42, G sto : 1.30
Wymiar Sph Cyl

50 - 65 pole czynne 40 mm +9.00 +28.00 -6.00

OptoSpec LENTI(+) Index 1.67 Liczba Abbego: 32, G sto : 1.35
Wymiar Sph Cyl

50 - 65 pole czynne 40 mm +9.00 +30.00 -6.00

OptoSpec LENTI(-) Index 1.50 A Liczba Abbego: 58, G sto : 1.32
Wymiar Sph Cyl

65 pole czynne 40 mm
-13.00 -10.00

-6.00-12.00 -10.00
-13.00 -10.00

A - konstrukcja wkl s a od wewn trznej strony

OptoSpec LENTI(-) Index 1.50 B pole czynne 35 - 40 
mm

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

65
-25.00 -13.00

-6.00
-21.00 -12.00

B - konstrukcja obustronnie wkl s a

OptoSpec BIF 22 OMEGA Index 1.50 Liczba Abbego: 58, G sto : 1.32
Wymiar Sph Cyl

55 - 65 +7.00 +23.00 -6.00
ADD 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00 dpt

OptoSpec BIF 22 LENTI(+) Index 1.50 Liczba Abbego: 58, G sto : 1.32
Wymiar Sph Cyl

70/75 - 50/55 +7.00 +27.00 -6.00
ADD 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00 dpt
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*) dodatki
Cylinder > 4.0 40,- dop#ata do ceny soczewki OPT_20
Barwienie – pe#na 20,- dop#ata do ceny soczewki OPT_10

Soczewki recepturowe OPTOMAX Opto Hard Opto AR OPTO Oleo OPTO Led OPTO Drive OPTO Primer

OptoSpec OMEGA Index 1.50 ! ! ! ! ! !

OptoSpec OMEGA Index 1.60 ! ! ! ! ! !

OptoSpec OMEGA Index 1.67 ! ! ! ! ! !

OptoSpec LENTI (+) Index 1.50 ! ! ! ! ! !

OptoSpec LENTI (+) Index 1.60 ! ! ! ! ! !

OptoSpec LENTI (+) Index 1.67 ! ! ! ! ! !

OptoSpec LENTI (-) Index 1.50 A ! ! ! ! ! !

OptoSpec LENTI (-) Index 1.50 A FOTO B/G ! ! ! ! ! !

OptoSpec LENTI (-) Index 1.50 A TR XTRActiv ! ! ! ! ! !

OptoSpec LENTI (-) Index 1.50 B ! ! ! ! ! !

OptoSpec LENTI (-) Index 1.50 B FOTO B/G ! ! ! ! ! !

OptoSpec BIF 22 OMEGA Index 1.50 ! ! ! ! ! !

OptoSpec BIF 22 LENTI (+) Index 1.50 ! ! ! ! ! !
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