
עדשות חד מוקדיות מלאי – מדף

 לפידות מדיקל 
נציגה בלעדית

Lotutec®  •
DuraVision™ Platinum  •

DuraVision™ BlueProtect  •



עיצוב העדשות החד מוקדיות של ZEISS מתוכנן כך שהטשטוש ההקפי ממוזער. 

יסודות העיצוב של העדשות פותחו על ידי המדען מוריץ פון רוהר – מדען ZEISS עוד בשנת 1908, 

שחישב ותכנן את העדשה החד מוקדית ספרית הראשונה בעולם לטובת זוויות ראיה גדולות יותר. 

ביסוס המבנה נשען על תאורית TSCHERNING’S ELLIPSE - ייצוג גרפי של כוח משטח הקדמי 

כפונקציה של כוח העדשה הכולל בצורה הטובה ביותר עדשות.

היתרונות עבור המרכיב:
עדשות קלות )עד 40% קל יותר מאשר עדשת זכוכית עם אותו מקדם השבירה(.	 

ראיה טובה ואיכותית.	 

עמידות גבוהה בפני שבירה )מתאים במיוחד לספורט ומשקפי ילדים(.	 

 	.DuraVision™ Platinum זמין עם

שירותי משלוחים בין לילה עבור האופטיקאי, בטווחי דיאופטר רחבים.	 

מבנה העדשה 

כל העדשות מגיעות עם חריטה של צייס על העדשה
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Lotutec® ציפוי

Lotutec® מבנה ציפוי

ציפוי ה–Lotutec הינו ציפוי אנטי רפלקס קל לניקוי.

הציפוי מקנה ראייה טובה יותר ומונע השתקפויות ממנורות, פנסים, זכוכיות וקרני שמש.

מבחינה אסתטית, מי שמתבונן בעניי מרכיב המשקפיים עם הציפוי רואה את העיניים צלולות ובלי השתקפות. 

הציפוי הינו אולטרא חלק, דבר ההופך אותו לקל לניקוי ודוחה לכלוך.

ציפוי ה–LOTUTEC כמו עלי הלוטוס, גורם ללכלוך ולנוזלים ליפול מהעדשה ולא להדבק אליה.הצבע הירוק מספק לעדשה תכונות רבות  נגד השתקפויות 

ציפוי קשה המחוזק על ידי ננו חלקיקים.  
שכבת דבק עם נוסחת אופטומיזציה.  

ציפוי משופר נגד השתקפות, מבנה מוכח של ריבוי שכבות עם שקיפות יוצאת דופן.  
ציפוי נקי, חלקה מאוד, בעל אפקט לוטוס מהפכני + אופטימיזציה של מתח פנימי.  4
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טכנולוגיית ה–™DuraVision, הינה מערכת של 9 שכבות ציפוי דקות וצפופות במיוחד המוצמדות בקשר יוני. טכנולוגיה זו 

מחזקת את העדשה והופכת אותה לעמידה מאוד, קלה לניקוי, דוחה אבק ומחזקת את יכולת האנטי רפלקס של הציפוי. עם ציפוי 

DuraVision™ Platinum מתקבלת עדשה קשיחה פי שלושה מעדשה עם ציפוי אנטי רפלקס אחר*, ו-20% פחות השתקפויות**.

DuraVision™ Platinum ציפוי

HMC+ מאשר עם ציפוי ** Lotutec עדשת צייס באינדקס 1.67 עם ציפוי*

מפרט מיקרוסקופי של 
עדשה עם טכנולוגיה 

קונבנציונלית

 מפרט מיקרוסקופי של עדשה 
 DuraVision™ עם טכנולוגיית

 Platinum
מערכת של 9 שכבות ציפוי 

דקות וצפופות במיוחד 
המוצמדות בקשר יוני

מבחן הקשיחות לציפוי 
DuraVision™ Platinum

עומק  בטווח  הקושי  את  מדדו  בצייס 

של כ-0.2 מיקרון, הטווח הקריטי ביותר 

־עבור שריטות גלויות: בכדי ליצור שרי

מהטווח  יותר  על  המשתרעות  טות 

מתחת  קריטיים  מיקרון  ה-0.2  של 

 DuraVision™–לפני שטח, בציפוי ה

יותר  רבים  כוחות  נדרשו   Platinum
ירקרקים  מאשר בציפויי אנטי רפלקס 

קונבנציונאליים.

 6,000 בקרב  שנערך  בינלאומי  שוק  מחקר  פי  על 

משתתפים, הצרכנים ציינו כי החוסן או העמידות של 

העדשות שלהם הייתה התכונה החשובה ביותר.

של  לצבעים  האנושית  העין  של  הרגישות 

ַגל.  אֶֹרך  כל  עם  משתנה  הגלוי  הספקטרום 

הירוק  בתוך  נמצאת  העין  של  השיא  רגישות 

הרגישות  ננומטרים,  ב–555  הספקטרום  אזור 

יורדת באורכי הגל בקצוות הכחולים והאדומים.

הבחירה של רפלקס ירקרק מגביל את יכולות 

הראיה בהרבה בציפויים סטנדרטיים של אנטי 

,לעומת זאת ציפוי ה–DVP מכוון את  רפלקס 

הרפלקס החוזר אל עבר האזור הכחול, רחוק 

מאזור הרגישות הגבוה של הראיה.

אנטי רפלקס מפחית עד 20% החזרי אור מציפויי האנטי 
רפלקס המובילים בעלי הצבע הירקרק

DuraVision™ Platinum ציפוי

מבנה ציפוי
DuraVision™ Platinum
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DuraVision™ Platinum מבחן ניקיון ציפוי

DuraVision™ Platinum–עדשות צייס בעלות ציפוי ה

נוגבו במבחן יחודי כ–600 פעמים עם מטלית יבשה תחת לחץ )4 ק”ג(.

DuraVision™ Platinum ציפוי אנטי רפלקס רגילציפוי

ציפוי עליון סופר חלק ופטנט שכבת אנטי סטטי

מפחית עד 90% מהצטברות החשמל הסטטי.
DuraVision™ Platinum ציפוי

ציפוי אנטי רפלקס DuraVision™ Platinum חתום בשכבת 

ציפוי סופית המספקת מחסום הגנה מנזקי הסביבה.

טכנולוגיה  בתוכו  משלב   DuraVision™ Platinum ציפוי 

לצמיתות  מיוצגת  זו  מערכת  בפטנט.  המוגנת  “אנטי-סטטית” 

תחמוצת  חומר  של  דקה  שכבה  והיא  הציפוי,  מערכת  בתוך 

מתכתי המוליך חשמל עם שקיפות גבוהה.

סטטי  חשמל  המפזרת  ייחודית  סטטית  אנטי  היא  זו  שכבה 

ומונעת הצטברות אלקטרוסטטית וחלקיקים.
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בעדשות צייס יש סינון של אור כחול בשיא של NM 420 , בחסימה של 18% וזאת מכיוון שהאור הכחול הוא אור הנראה לעין והוא משפיע על שחרור של מלטונין. סינון מלא של האור הכחול יגרום 

לשתי בעיות עיקריות: תמונה בלתי נסבלת צהובה או כתומה יותר. שחרור של הורמון המלטונין שיגרום לאדם להרגיש מנומנם.

DuraVision™ BlueProtect
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Blue Light Hazard Function
Melatonin Regulation

Block Hazard Preserve Melatonin
Regulation

בעדשות ZEISS הסינון הוא לא מלא, מההבנה שיש צורך באור הכחול 

בתהליכים פיזיולוגיים שקשורים בשינה ותהליכי זיכרון.
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 היתרונות של עדשות צייס עם ציפוי אנטי רפלקס
DuraVisionTM Platinum & DuravisionTM Blue Protect

עמידות לשריטות פי שלושה 
מהציפויים הקודמים.

עמידות יותר לשריטות

צלולות ונקיות יותר

קלות לניקוי

בעלות ציפוי אנטי רפלקס החדשני ביותר

DuraVisionTM Platinum & Blue Protect עם

DuraVisionTM Platinum & Blue Protect עם

DuraVision PlatinumTM & Blue Protect עם

DuraVision PlatinumTM & Blue Protect עםDuraVisionTM Platinum ללא

DuraVisionTM Platinum ללא

DuraVisionTM Platinum ללא

DuraVisionTM Platinum ללא

בעלות שכבה אנטי סטטית 
המונעת הצטברות אבק ולכלוך.

בעלות רפלקס כחלחל חדש ופחות 
מורגש - המונע סינוור ומחדיר יותר 

אור לעין, ובכך גורם לראייה חדה יותר.

Clean coat בעלות שכבת
הדוחה שומנים ומים.

עדשות צייס בעלות ציפוי DuraVision Platinum & Blue Protect הן...  
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לימדו עוד על פורטפוליו העדשות 
של צייס 

www.lapidot-vision.co.il :באתר
להזמנות: 1700-70-33-30 שלוחה 2


