Ajantasaista tietoa silmälasilinsseistä:

Oikeanlaisilla silmälasilinsseillä näet paremmin

Silmälasien tärkein osa ovat itse linssit
Näköaistin toimintaa haittaavat monet erilaiset taittovirheet, esim. likinäkö, kaukonäkö tai ikänäkö. Oikealla tavalla
suunniteltujen silmälasien avulla useimmat meistä pystyvät jälleen näkemään selkeästi. Minkälainen linssi sopii mihinkin
taittovirheeseen? Silmälasien tärkein osa on itse linssi, ja niitä on valtavan suuri määrä erilaisia.
•
•

Yksiteholinssit ovat silmälasilinssit, joiden vahvuus on kauttaaltaan sama. Ne sopivat joko lähi- tai
kaukonäköiselle.
Monitehoiset ovat yksilöllisesti hiotut linssit, joiden avulla näet tarkasti kaikille etäisyyksille. Progressiivisissa
linsseissä on vahvuudet lähelle, kauas ja keskivälille samassa linssissä, saumattomasti. Vahvuus muuttuu tasaisesti
ylinnä olevasta kaukonäön alueesta alimpana olevaan lähinäköalueeseen.

•

Työlasit – Erinomainen näkökyky töissä, vältä niska- ja hartiavaivat. Työlasien linssit on suunniteltu juuri omiin
tarpeisiisi työpaikalle ja optimoitu etäisyyksille, joita käytät työskennellessäsi tietokoneen näytön ääressä.

•

Aurinkolasilinssit vahvuuksin. Omiin vahvuuksiisi hiotuissa aurinkolasilinsseissä on UV-suoja, minkä lisäksi näytät
hyvältä ja näet selkeästi. Aurinkolasilinssit voivat olla yksiväriset, asteittain värjätyt tai peililasit. Linssien väri voi
myös vaihdella valo-olosuhteiden mukaan ulkona tai olla polarisoivia ehkäisten heijastuksia, joita syntyy
auringonsäteiden osuessa valkoisille seinille, veden pintaan tai metallipinnoille.

•

Saat täyden UV-suojan myös kirkkaisiin silmälasilinsseihin. Saat kaikkiin tavallisiin ZEISS-silmälasilinsseihin
aurinkolasilinssien tasoisen UV-suojan 400 nanometrin aallonpituuteen saakka.

Linssit erityistarpeisiin
On olemassa myös erilaisiin näkökyvylle haastaviin tilanteisiin tai
elämäntyyleihin tarkoitettuja linssejä, joita on saatavilla sekä yksitehoisina
että progressiivisina.

•
•
•

Autolla ajoon suunniteltujen linssien ansiosta ajat turvallisemmin. Linssit auttavat sinua näkemään paremmin
pimeässä tai vaikeissa sääolosuhteissa ja suojaavat silmiäsi häikäisyltä. Pystyt tarkentamaan katseesi nopeammin
peilien, kojetaulun ja tien välillä.
Digitaalisten silmälasilinssien ansiosta voit katsella älypuhelinta, TV:tä tai tablettia uudella tavalla ja silmiä
rasittamatta. Optimoidun lähinäköalueensa ansiosta digitaalisissa linsseissä katse tarkentuu nopeasti ja mukavasti
riippumatta siitä, mitä katselemme.

•

Rentouttavat silmälasilinssit piilolinssien käyttäjälle antavat väsyneiden silmien levätä. Kun vaihdat silmälaseihin
tai olet käyttänyt pitkään piilolinssejä silmät tuntuvat virkeämmiltä ja näet mukavammin. Linssit on myös
optimoitu piilolinssien käyttäjien katselutavoille ja digitaalisten laitteiden mukavaan käyttöön.

•

Urheilulasien ansiosta voit nauttia terävästä näöstä myös treenatessasi. Urheilulasit ovat kevyitä ja kestäviä ja
niiden valointensiteetti on suuri. Urheilulasilinsseissä on usein lialta ja naarmuilta suojaava pinnoite. Ne hiotaan
niin, että näkösi on erinomainen myös linssin reuna-alueilla, vaikka vahvuudet olisivat voimakkaat. Näet
erinomaisesti kaikkiin suuntiin ja suojaat silmiäsi lialta, auringonvalolta tai ilman pölyhiukkasilta.

Tietoa näöstä
Hyvä näkökyky on monen tekijän summa. Seuraavassa tietoa näköaistista sekä erilaisista näkemisen apuvälineistä.
Näköaisti on viidestä aististamme ehdottomasti tärkein. Aivojen ja silmien monimutkaisen yhteistoiminnan ansiosta
näemme ympäröivän maailman tarkasti. Hyvän elämänlaadun kannalta näkökyvyllä on ratkaisevan suuri merkitys, missä
silmälaseilla on tärkeä tehtävä.

Terveys ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet
Selvitä silmiesi terveys ja kuinka pidät silmäsi terveinä.
Silmiä ei syyttä kutsuta sielun peiliksi. Ne kertovat, kuinka voimme sekä
olemmeko iloisia, surullisia, stressaantuneita tai väsyneitä. Edellä mainitut
seikat voivat myös vaikuttaa näkökykyymme: stressaantuneena
näöntutkimuksesta saa aivan toisenlaiset tulokset kuin hyväntuulisena ja
rentoutuneena. On tärkeää suojata silmiään ja pitää niistä huolta. Käy
säännöllisesti näöntutkimuksessa.

Viisi silmälasilinsseihin liittyvää neuvoa:
Hyvistä silmälaseista tulee kuin hyvä työkaveri tai ystävä, joka auttaa sinua arjessasi. Siksi on tärkeää pitää niistä huolta,
aivan kuten ystävästäkin.
1. Älä puhdista linssejä hihansuulla, tiskirätillä tai solmiolla. Se auttaa hetken, muttei kovin pitkään.
2. Puhdista linssit mikrokuituliinalla. Älä pese mikrokuituliinaa yli 40 °C asteessa äläkä käytä huuhteluainetta, muuten
linssiin saattaa jäädä raitoja puhdistuksen jälkeen.
3. Naarmuja ei saa puhdistamalla pois, ei lasi- eikä liioin muovilinsseistäkään. Pienikin naarmu saa valon taittumaan linssistä
väärällä tavalla ja ärsyttää silmää. Käy siinä tapauksessa ZEISS-optikolla.
4. Silmälasisi tarvitsevat kodin! Säilytä niitä kovassa kotelossa, kun et käytä niitä. Jos et pidä koteloa mukanasi, laske ne
pöydälle aina linssipuoli ylöspäin.
5. Silmälasilinssit eivät pidä voimakkaista lämpötilavaihteluista, kuten hellepäivänä auton sisään muodostuvasta
kuumuudesta. Sama pätee saunaan tai muihin lämmönlähteisiin. Älä turhaan altista silmälaseja äärimmäisille lämpötiloille.
Toivomme, että sinusta ja silmälaseistasi tulee ylimmät ystävät!

