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Zväčšovacie lupy od
spoločnosti ZEISS.
Vnímajte veci, ktoré pred vami boli
skryté.

Ak si chcete užiť dobrý zrak, ani dobré okuliare niekedy nestačia. Zväčšovacie lupy poskytujú ďalšiu
formu podpory: od lúp na každodenné používanie až po špeciálne riešenia pre každého, kto trpí
vážnym postihnutím zraku, a na profesionálne použitie.
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Zväčšovacie lupy od spoločnosti ZEISS.
Užite si optimálny zrak použitím riešení prispôsobených na každodenný život,
záľuby alebo prácu.
Zväčšovacie lupy od spoločnosti ZEISS vám pomôžu dosiahnuť to najlepšie možné videnie. Sú presne
prispôsobené očiam, vhodné na konkrétne použitie a komfortne a jednoducho sa používajú.
Ponúkajú špičkovú obrazovú kvalitu a maximálne zorné pole. Okrem produktov na každodenné
použitie zahŕňa náš komplexný sortiment aj zväčšovacie lupy, ktoré spĺňajú špeciﬁcké požiadavky
pacientov so zrakovým postihnutím, ako aj riešenia pre profesionálnych používateľov, akými sú
napríklad lekári a technici.

Hľadanie optika
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS
vo svojom okolí.
Ulica, mesto



Lupy: klasické riešenie medzi
zväčšovacími vizuálnymi
zariadeniami.
Optimálny vizuálny výkon na každý
účel.
Zväčšovacie lupy sú k dispozícii v rôznych verziách: ako ručné lupy, lupy s
upevnením na hlave alebo ako vreckové lupy na praktické použitie vonku
alebo na špeciﬁcké aplikácie. Rovnaké pravidlo ako pre okuliare platí aj
pre lupy: musia sa prispôsobiť konkrétnemu používateľovi a zamýšľanému
použitiu, aby sa dosiahla ich maximálna funkčnosť. Obráťte sa na
odborníka z oblasti starostlivosti o zrak.

f Ďalšie informácie o našom sortimente lúp a zväčšovacích nástrojov

nájdete tu

Pre osoby so závažným
zrakovým postihnutím.
Individuálne optimalizované lupy na
dosiahnutie vyššej ﬂexibility a kvality
života.
Optimálna podpora v rôznych situáciách a zároveň dokonalé plnenie
konkrétnych potrieb a vizuálnych požiadaviek: komplexný sortiment
zväčšovacích zariadení ZEISS pre pacientov so zrakovým postihnutím
ponúka rôzne individualizované možnosti a riešenia, t. j. zväčšovacie
bifokálne okuliare, teleskopické okuliare, monokulárne ručné teleskopy
alebo ﬁltračné okuliarové šošovky pre osoby, ktoré sú precitlivené na
rozptýlené svetlo alebo odlesk z dôvodu ochorenia sietnice. Odborník z
oblasti očnej starostlivosti s vami rád preberie rôzne dostupné možnosti.
f Tu sa dozviete ďalšie informácie o zväčšovacích lupách ZEISS pre

osoby so závažným zrakovým postihnutím
f Čo je zrakové postihnutie?

Užite si špičkovú vizuálnu čistotu
– aj v prípade tých najmenších
detailov.
Zväčšovacie lupy pre profesionálov.
Na aktivity, pri ktorých zohráva zásadnú úlohu presné videnie: veľký výber
okuliarov so zväčšovacím nadstavcom a lúp s upevnením na hlavu od
spoločnosti ZEISS ponúka vhodné riešenie na takmer všetky profesionálne
oblasti použitia. Tieto špeciálne vizuálne zariadenia, ktoré sú k dispozícii s
osvetlením alebo bez neho, sú prispôsobené tak, aby zohľadňovali váš
konkrétny vizuálny proﬁl a podmienky na pracovisku. Spolu s komfortným
a veľkým vizuálnym poľom dokáže používateľ identiﬁkovať aj tie
najmenšie detaily.
f Tu získate ďalšie informácie o zväčšovacích lupách ZEISS na

profesionálne použitie

5 tipov na zväčšovacie vizuálne zariadenia pre osoby so závažným
zrakovým postihnutím.

1. Ak sa u vás vyskytli problémy s videním, bezodkladne sa obráťte na
odborníka z oblasti očnej starostlivosti. Čím skôr sa zrakové problémy
alebo ochorenia oka diagnostikujú, tým lepšie vám lekár dokáže pomôcť.
Typické symptómy zahŕňajú problémy s čítaním malých písmen, zníženú

zrakovú ostrosť, chybné farebné videnie, citlivosť na odlesk, rozmazané
videnie alebo závažne obmedzené videnie.





Súvisiace produkty

Progresívne šošovky
Individuálne a jediné svojho druhu –
presne ako vy.

Ďalšie informácie

Prémiové povrchové úpravy
DuraVision
Na optimálne videnie a maximálny
komfort.
Ďalšie informácie

Môj zrakový proﬁl
Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite
riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Skontrolujte svoj zrakový profil teraz!

Roztoky na čistenie okuliarov
ZEISS
Jemné, jednoducho použiteľné,
účinné.
Ďalšie informácie

Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo
svojom okolí



Ulica, mesto
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Pomôžte mi s výberom

Služby

Pre špecialistov na očnú starostlivosť

Ako funguje zrak

Okuliare do diaľky + na čítanie

Môj zrakový profil

Zdravie + prevencia

Varifokálne šošovky

Online kontrola zraku

Obchodného partnera vyberajte
maximálne obozretne

Životný štýl + móda

Slnečné okuliare

Šoférovanie + mobilita

Pracovné okuliare

Šport + oddych

Okuliare na šport

Pracovný život

Okuliare pre deti

Nástroje + technológie
Okuliarové šošovky ZEISS
Riešenia ZEISS na čistenie

Povrchy šošoviek
Kontaktné šošovky
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