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מכשירים דיגיטליים ניידים כבשו את העולם בקצב מסחרר...
סמארטפונים ,טאבלטים ומערכות  GPSהפכו לחלק בלתי נפרד מחיי היום-יום אצל רוב הצרכנים.
השימוש התכוף במכשירים דיגיטליים ניידים מאמץ מאוד את העין .בהסתכלות על מסכים דיגיטליים ,מספר המחזורים היומיים
שאנו עוברים בין ראייה לטווח קצר ולראייה לטווח הארוך גדל משמעותית.
פעילות זו מאוד תובענית לשרירי העיניים ובשילוב עם יכולות האקומודציה הפוחתות של העין הדבר עלול להוביל לראיה
מטושטשת ,עיניים עייפות או יבשות וכאבי צוואר )פרסביופיה(.

יכולות אקומודציה פוחתות

15
14
13
11
10
9
8
7
6
5

אקומודציה )(D

גיל המפנה בו
מתחילות בעיות ראייה
לטווח קצר בעת שימוש
במכשירים דיגיטליים

12

4
3
2

עדשת העין
שרירים ציליארים

1
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68

0

גיל )שנים(

במהלך היום שרירי העין מסתגלים ומתאימים את עצמם באופן בלתי מורגש או מודע לצפיה במסכים דיגיטליים ,זאת על מנת לאפשר ראייה ברורה וחדה.
ככל שאנו מזדקנים עדשת העין מאבדת מן הגמישות שלה ובכך יוצרת עומס על השריר הציליארי שנאלץ לעבוד קשה יותר.

למי מיועדות עדשות הדיגיטל?
העדשות תוכננו במיוחד על מנת לענות על צורכיהם של אנשים בגילאי  30-40החווים לראשונה קשיי ראייה לטווח הקצר,ללא
קשר לכך שהם זקוקים למשקפיים חד מוקדיים או שאינם זקוקים לעדשות ראייה כלל.

עדשות הדיגיטל של  - ZEISSאופטימליות לעידן של היום.
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העדשות הדיגטליות של  ZEISSמספקות תחום טווח רחוק נטול סטייה ותחום טווח קרוב נוח בכדי לאפשר צפייה נעימה במכשירים דיגיטליים .תחום
הטווח הבינוני הנמצא בדרך כלל בשימוש בעדשות מולטיפוקל הינו דחוס יותר ובכך מתאים להתנהגות הראייה של אמטרופים או מרכיבי משקפיים חד
מוקדיים )איורים סכמטיים(.

סקירה מהירה של מאפייני העדשות:
עיצוב עדשות אופטימלי לתמיכה בצפייה לטווח קרוב במכשירים דיגיטליים.
טווח ראייה רחב לרחוק מתאים להתנהגות הראייה של אמטרופים או מרכיבי
משקפיים חד מוקדיי.
עוצמת  ADDגמישה מ 0.5D-עד  1.25Dלראייה חדה.
תעלה דחוסה המאפשרת מעבר מהיר לראיה לטווח קרוב.

יתרונות לצרכן:
מסייע לעין להתמקד בקלות.
צפייה נטולת קושי במשך כל היום.
הסתגלות קלה לעדשות.
עדשות הדיגיטל של  ZEISSהופכות את העיניים העייפות והצוואר
התפוס לנחלת העבר .הן עוזרות למשתמשים במכשירים
דיגיטליים לשמור על ראייה חדה ,מדויקת וברורה במהלך כל היום.

עדשות הדיגיטל של  :ZEISSקטגוריית מוצר חדשה!
רוב האנשים המשתמשים
במכשירים דיגיטליים מסיימים
בדרך כלל את יומם עם עיניים
עייפות וצוואר תפוס .או שהם לא
יודעים שהם זקוקים למשקפיים או
שהם דוחים את הקנייה שלהם.

עם עדשות הדיגיטל של צייס,
נפתחה קטגוריה חדשה

העדשות הקיימות בשוק
Anti Fatigue

עדשות מולטיפוקל ראשונות

פער רגשי
חוסר הגדרה לגבי היכן
ומתי להשתמש

קטגורית מוצר חדשה
עדשות דיגיטל

יתרון רגשי
הכחשת גיל " -אני לא עד
כדי כך זקן למולטיפוקל"

רצון מוגבל לרכישה  -נישת שוק

שיפור הביצועים עבור סגנון החיים
של היום " -כעת ביכולתי לעמוד בקצב
ובאתגרים של העולם המודרני"

רצון מוגבר לרכישה  -שוק המוני

מדריך מכירות וייעוץ לעדשות:
להלן מדריך פשוט לזיהוי הלקוח הפוטנציאלי
דרישות קדם:
רפרקציה  /מרשם חדש

בצעו בדיקת ראיה לפי מרשם המרחקים החדש
בעזרת האפליקציה Zeiss Digital Lenses

האם היה מאמץ לעיניים?

לא
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כן
ראייה חדה בעת
קריאה?

עיניים עייפות או

כן

צוואר תפוס בערב? לא

כן

כן

יותר נוח לקרוא עם מספר גדול יותר?

לא

עדשות
חד מוקדיות

כן

כמה גדול יותר?
1.25D

VI

רוצים עזרה בהצגת היתרונות
של עדשות הדיגיטל? הורידו את
האפליקציה ZEISS Digital Lenses
לאייפון ,אייפד ולאנדרואיד

עדשות
חד מוקדיות

עדשות הדיגיטל של ZEISS

>1.25D

ראייה נוחה במרחקים בינוניים?

כן

כן

עדשות מולטיפוקל

עדשות משרדיות

עדשות הדיגיטל של  ZEISSבהשוואה לסוגי העדשות השונות
השוואה לסוגים אחרים של עדשות
עדשות חד
מוקדיות

הפחתת עייפות בעיניים
הסתגלות קלה
שימוש בכל שעות היום
פוקוס קל ונוח יותר במכשירים
דיגיטלים
להרגיש צעיר ובריא
מחיר טוב יחס תועלת

עדשות Anti
Fatigue/Relaxed

עדשות הדיגיטל של עדשות מולטיפוקל
ZEISS

עדשות
משרדיות

כבר למעלה מ 160-שנה צייס מובילה את עולם האופטיקה
לשיאים חדשים:
· מעל ל 200-מיליון איש בעולם מרכיבים עדשות צייס.
· בכל שנייה בעולם ,בוחרים לפחות שני אנשים בעדשות צייס.
· משנת  1847מייצרת צייס עדשות למיקרוסקופים לכל תחומי הרפואה.
· משנת  1889ועד היום מספקת צייס עדשות למצלמות המובילות בעולם.
· החללית "אפולו"  ,11שנחתה על הירח ב ,1969-צוידה בעדשות צייס.
· צייס ייצרה את עדשת הטלסקופ הגדולה בעולם שקוטרה גדול מ 10-מטרים.
· לוויני  Google Earthמצוידים בעדשות צייס.

1-700-70-33-30

