
 STRANA 13 Inzerce NJR - ÚNOR 2018

PRSTENY
OD ESKÉ
JEDNI KY!

NEJVYŠŠÍ KVALITA I VÝB R
A ZA NEJLEPŠÍ CENY! 

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

50%
KABÁTY!

VŠECHNY!
MINUS

NAP
ROS

TO

www.modaprostejov.cz

Naprosto všechny dámské a pánské kabáty jsme bez vyjímky 
zlevnili o fantastických - 50% !!! A pozor! Stále trvá akce 
„Každý oblek minus 1000,- Kč”! Dále jsme pro Vás přichystali 
skvělou nabídku dámských šatů se slevou 50%. Těšíme se na Vás! 

Akce platí od 5. 2. 2018

Masarykovo náměstí 29, 586 01 Jihlava
www.optik-zilka.cz 

Vážení čtenáři,
v posledním článku jsme psali o tom, jak důležité je měření zrakové 

vady a jaké jsou současné možnosti optometrie. Víme že, přesná optome-
trie je předpokladem dobrého vidění.

Druhým velmi podstatným faktorem, který vidění ovlivňuje je volba 
brýlových čoček. Od nich očekáváme splnění požadavku co nejostřejšího 
a zároveň pohodlného vidění na všechny vzdálenosti.

Optimální volba brýlové čočky vychází z detailní znalosti zrakových 
potřeb, návyků, případně potíží klienta. Nalézt řešení v případě zadání 
univerzálních brýlí není často vůbec jednoduché.

Portfolio brýlových čoček je velmi široké a najdeme v něm celou řadu 
různě zobrazujících čoček. V Oční optice Žilka používáme asi 20 základ-
ních typů a některé další, které jsou určené pro nestandartní zrakové 
vady. A to nezmiňujeme další úpravy, jako např. antireflexní vrstvy.

Moderní brýlové čočky mají zcela nový design, který vychází z poznat-
ků o zrakových návycích uživatelů brýlí, při pohledech do dálky, na střed-
ní vzdálenost a také do blízka.

Jednou z nejvýznamnějších možností, kterou máme k dispozici je indi-
vidualizace, tedy brýlová čočka na míru, která nabízí našemu vidění to 
nejlepší. Při výrobě takové čočky se počítá s několika parametry, které 
vidění značně ovlivňují, ale při výrobě klasických – neindividuálních – 
čoček se nezohledňují.

Na závěr zmíním dvě nové, úspěšné a specificky zaměřené kategorie 
brýlových čoček.

Brýlové čočky pro řidiče DriveSafe a brýlové čočky pro uživatele kon-
taktních čoček EnergizeMe.

DriveSave jsou primárně určeny pro řidiče. Umožňují příjemné a přes-
nější vidění na cestu, palubní desku i do bočních zrcátek. V noci sníží osl-
nění protijedoucích aut až o 64 %. Lepší vidění oceníte i za zhoršených 
světelných podmínek. 

EnergizeMe jsou první brýlové čočky určené pro regeneraci vašich 
očí po vyjmutí kontaktních čoček. Konstrukce těchto brýlových čoček 
se soustředila na to, aby jejich nositelé měli přibližně stejně velké zorné 
pole jako v kontaktních čočkách, stejně ostré vidění. Pomáhá očím una-
veným, mj. nošením kontaktních čoček, relaxovat a zabraňuje únavě očí 
při používání digitálních zařízení.
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NESTÁTNÍ  ZDRAVOTNICKÉ  ZAŘÍZENÍ

Digitalní čočky

Monofokální čočky

Čočky DriveSafe

Multifokální čočky


