
88%

שימוש בעדשות מגע לתקופות זמן ארוכות מן המומלץ מגביר את המתח על העיניים.

ZEISS, בשיתוף עם מומחי עיניים, חקרו ופיתחו עדשות 
 משקפיים העונות לצרכים של מרכיבי עדשות מגע

ומספקות פתרון בריא יותר ונוח יותר לעיניים.

 למדו עוד לגבי עדשות
ZEISS EnergizeMe באתר: 
www.lapidot-vision.co.il
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.ZEISS EnergizeMe עדשות המשקפיים
לזמן שלאחר הרכבת עדשות מגע!

 סובלים מעיניים
עייפות ומגרדות?

חשים חוסר נוחות 
כתוצאה משימוש 

 בעדשות מגע?
מרגישים מתח על 

העיניים כתוצאה מצפייה 
במסכים דיגיטליים?

עבודה וצפייה במחשבים 
ובמכשירים דיגיטליים אחרים 

דוגמת סמארטפונים וטאבלטים 
הפכה למציאות היומיומית 

של הרבה מאוד אנשים. אולם 
שימוש ממושך במכשירים בעלי 
מסכים דיגיטליים, ובמיוחד בעת 

הרכבת עדשות מגע לתקופת זמן 
ממושכת, גורם לעייפות עיניים 

מוגברת - המכונה גם חוסר נוחות 
כתוצאה משימוש בעדשות מגע 

או מתח עיניים דיגיטלי.)2( )3(

מהאנשים שמרכיבים משקפיים 
ושמבלים יותר משעתיים מול 
מסכים דיגיטליים חווים מתח 

עיניים דיגיטלי. )3(

רוב מרכיבי עדשות המגע בדרך 
כלל מחליפים למשקפי ראייה כדי 
להרגיע את העיניים שלהם לאחר 
שימוש אינטנסיבי בעדשות מגע. 

אולם עדשות משקפיים רגילות 
לא תוכננו מראש כדי לספק את 
הרענון הנדרש למרכיבי עדשות 

מגע כך שימשיכו להתנהל בנוחות 
בחיים היומיומיים שלהם.)4(

•   עוזרות להרגיע עיניים עייפות
•   מונעות מתח נוסף בעיניים

•   מעניקות ראייה חדה וברורה

עולמית!חדשנות

ZEISS EnergizeMe !חדש
עדשות ראייה המיועדות
למרכיבי עדשות מגע

מרכיבים עדשות מגע?



ZEISS EnergizeMe עדשות

עדשות משקפיים ZEISS EnergizeMe מאופיינות בציפוי אנטי ריפלקס בצבע כחול-לילך מאופק 
וסמל מותג דיסקרטי בצורת האות Z בפינת העדשה.

עדשות משקפיים חדשות 
המיוצרות במיוחד עבור מרכיבי 
עדשות מגע. תיהנו מהרעננות 
שלאחר הרכבת עדשות מגע. 

ZEISS EnergizeMe תשאלו את האופטומטריסט שלכם האם עדשות 
הן הפתרון המתאים לכם.

9 מתוך 10
נבדקים חשו רעננות והפחתה 

בעייפות העיניים כתוצאה משימוש 
במכשירים דיגיטליים כשהרכיבו 
ZEISS EnergizeMe את עדשות

עוזרות להרגיע עיניים עייפות
מונעות מתח נוסף בעיניים

מעניקות ראייה חדה וברורה

   עדשות ZEISS EnergizeMe מתאימות לכל הגילאים:
 

ZEISS EnergizeMe חד-מוקדית לגילאי 30-20 המוקדמות	 
ZEISS EnergizeMe דיגיטלית לגילאי 40-30 המוקדמות	 
ZEISS EnergizeMe מולטיפוקל לגילאי 40 ומעלה	 

חדשנות עולמית!
עדשות Zeiss EnergizeMe הן תוצר של

שילוב ייחודי ובדוק בין עיצוב חדש של עדשת 
ראייה וטכנולוגיה חדשנית וציפוי באיכות גבוהה.)1(

שילוב זה עוזר לעיניים עייפות להירגע ומונע 
ממדיה דיגיטלית לייצר עוד מתח על העיניים.

ZEISS EnergizeMe העיצוב של
עיצוב ייחודי שמותאם לצורכי הראייה 

הספציפיים של מרכיבי עדשות מגע 
ובכך מפחית את המתח על העיניים 

לאחר שימוש בעדשות מגע.

 ZEISS Digital Inside טכנולוגיית
הטכנולוגיה החדשנית הזו פותחה 

במיוחד כדי ליצור עיצוב עדשות 
אופטימלי למרחקי קריאה של תכנים 

מודפסים סטנדרטים )38 ס"מ( 
ומכשירים דיגיטליים )35 ס"מ(, דבר 

אשר עוזר למנוע מתח נוסף על העיניים.

ZEISS DuraVision BlueProtect
ציפוי זה - ששמים על שני צידי העדשה 
- עוזר במניעת סינוור דיגיטלי ובמניעת 

מתח עיניים נוסף שנוצר כתוצאה 
מהאור הכחול שנפלט ממסכים 

דיגיטליים ואור מלאכותי.

ZEISS EnergizeMe הן עדשות משקפיים לכל אלו שמרכיבים עדשות מגע 
בין 5-3 ימים בשבוע ורוצים לרענן את העיניים העייפות שלהם.

ראייה רחבה ורגועה

ראייה חדה ונטולת מתח

מפחית סינוור דיגיטלי ומתח על העיניים

ל-94% מהנבדקים יש שדה 
ראייה רחב וטוב.)1(

93% מהנבדקים מדווחים 
על ראייה חדה מאוד 

המשתווה לראייה שלהם 
עם עדשות מגע.)1( 

91% מהנבדקים מרגישים 
 פחות מסונוורים מהאור

שמופק ממכשירים דיגיטליים.)1( 


