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EyeLT® Step 1 EyeLT® Step 3EyeLT® Step 2
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پيشنھادات فروش منحصر به فرد رودن اشتوک 
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تجربه ديد واضح و شفاف در تمام فواصل و 
بھره برداری  کامل . تحت ھمه شرايط نوری

پتانسيل بينايی شخصی % 100از 

+  +  

تجربه ديد واضح و عالی از فاصله دور تا 
ديد بھتر برای فواصل % 25تا . نزديک 

نزديک و ميانی 

تجربه ديد عالی با تشخيص استثنايی جزئيات و 
ديد بھتر برای فواصل % 40تا . کنتراست با+

نزديک و ميانی



EyeLT® Step 1 EyeLT® Step 3EyeLT® Step 2

+  +  

پيشنھادات فروش منحصر به فرد رودن اشتوک 

EyeLT® Step 1 EyeLT® Step 3EyeLT® Step 2

+  +  
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+  +  +  +  

تجربه ديد واضح و عالی از فاصله دور تا  
ديد بھتر برای فواصل % 25تا . نزديک 

نزديک و ميانی 

تجربه ديد عالی با تشخيص استثنايی جزئيات و 
ديد بھتر برای فواصل % 40تا . کنتراست با+

نزديک و ميانی

تجربه ديد واضح و شفاف در تمام فواصل و 
بھره برداری  کامل . تحت ھمه شرايط نوری

پتانسيل بينايی شخصی % 100از 



  : در سال 2011 EyeLT پس از اختراع تکنولوژی
رفرکشن نزديک  +رفرکشن دور 

: تا ھمين اواخر 
ميزان آديشن+ رفرکشن دور 
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EyeModel

Eye Lens، توسط رودن اشتوک، اين شرکت  اولين سازنده عدسی ھای پروگرسيوی  با ايجاد تکنولوژی                
!  نزديک بر روی عدسی ھايش را دارد و است که قابليت اعمال رفرکشن  دور                               
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. نزديک  بر روی عدسی ھای پروگرسيو وجود نداشتو تا ھمين اواخر ، قابليت اعمال رفرکشن  دور  



Krause „Methoden der Refraktionsbestimmung“ Methling, Maxam „Optometrie: Bestimmen von Sehhilfen“

EyeModel

Krause „Methoden der Refraktionsbestimmung“ Methling, Maxam „Optometrie: Bestimmen von Sehhilfen“

Presser „Brille und Auge“
Methling „Bestimmen von Sehhilfen“
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EyeModel

Tischer „Die Praxis der Augenglasbestimmung“

Diepes „Refraktionsbestimmung“
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 علت اخت�ف نمره و محور سيلندر دور و نزديک چيست؟

آستيگمات نزديک: تاثير اپتيک ھندسی1.
پيشينه.به علت فاصله عدسی تا چشم ، برای ديد نزديک  به يک سيلندر قوی تر نياز است     

EyeModel

.به علت فاصله عدسی تا چشم ، برای ديد نزديک  به يک سيلندر قوی تر نياز است     

نزديک/ دور  Listingقانون : تاثير فيزيولوژيک .   2
حرکات چرخشی چشم وقتی با تقارب ھمراه شود باعث تغيير در محور سيلندر می شود

پيشينه

EyeModel
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آستيگمات نزديک

به علت تفاوت ميان آستيگمات نزديک و آستيگمات دور، نمره سيلندری که برای ديد دور تجويز شده در فواصل •
EyeModel.نزديک منجر به  تاری ديد می شود

عدم يکسان بودن ميزان و محور آستيگمات دور و نزديک در واقع  يک اثر اپتيکی صرف است که به علت •
.فلصله عدسی تا چشم ايجاد می شود

ميزان سيلندری که برای اص1ح آستيگمات ديد نزديک بايد استفاده شود ، نسبت به ميزان آستيگمات دور •
.  بيشتراست، يعنی برای اص1ح آستيگمات نزديک به سيلندر قوی تری نياز است

آستيگمات   . 1
نزديک

10



ديد دور 
:در نمرات سيلندريک

وقتی که از پشت منطقه مخصوص ديد دور عدسی 

آستيگمات نزديک

پروگرسيوی که ميزان آديشن آن کم است نگاه کنيم 

تصوير واضحی بر روی شبکيه تشکيل می شود ←  
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آستيگمات نزديک

EyeModel بدون استفاده از –ديد نزديک    
:در نمرات سيلندريک   

وقتی که از پشت منطقه مخصوص ديد نزديک عدسی    

که ميزان آديشن آن کم است نگاه کنيم  پروگرسيوی   

روی شبکيه تشکيل می شود  تصوير تاری بر←  
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روی شبکيه تشکيل می شود  تصوير تاری بر←  



آستيگمات نزديک

EyeModel با استفاده از –ديد نزديک    
:در نمرات سيلندريک   

وقتی که از پشت منطقه مخصوص ديد نزديک عدسی    

پروگرسيوی که ميزان آديشن آن کم است نگاه کنيم    

13

پروگرسيوی که ميزان آديشن آن کم است نگاه کنيم    

واضحی بر روی شبکيه تشکيل   با اص1ح آستيگمات نزديک تصوير ←  
می شود   



آستيگمات نزديک 

در يک عدسی پروگرسيو سيلندريک حتی اگر آستيگمات دور به طور کامل اص1ح شده باشد، فواصل نزديک •
.آستيگمات نزديک از پشت آن تار ديده می شوند که علت آن چيزی نيست مگر ؛ 

.بنابراين در يک چنين عدسيی ديد  نزديک به طورکامل اص1ح نمی شود •

EyeModel

آستيگمات نزديک  برای اينکه بتوانيم آستيگمات فواصل نزديک را به طور کامل اص1ح کنيم بايد ميزان سيلندر و محوری که •
برای اص1ح ديد نزديک به کار برده می شود  با ميزان سيلندر و محوری که برای اص1ح ديد دور به کار 

.برده می شود فرق داشته باشد

ھندسی صرف است که به علت فاصله عدسی تا چشم ايجاد می / آستيگمات نزديک ، در واقع يک اثر اپتيکی•
.وھيچ ربطی به آستيگماتيسم خود چشم ندارد← شود 



EyeModel 

...تحت شرايط زير ميزان آستيگمات نزديک افزايش پيدا می کند 

با افزايش نمره سيلندر... 
کم بودن ميزان آديشن و ريز بودن اشياء نزديک... 

( CVD ( افزايش فاصله ورتکسی .... 

آستيگمات نزديک نمره سيلندر تجويز شده را تحت تاثير قرار می دھد 

EyeModel

آستيگمات . 1
نزديک

آستيگمات نزديک نمره سيلندر تجويز شده را تحت تاثير قرار می دھد 

با در نظر گرفتنن آستيگمات نزديک ، اشياء نزديک دقيقا روی شبکيه کانونی می شوند و در نتيجه ديد نزديک 
.کام1 واضح و شفاف خواھد بود

اين امر باعث بھبود قابل توجه ديد و نيز افزايش وسعت ميدان ديد نزديک می شود
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پيشينه

EyeModel

 علت تفاوت نمره و محور سيلندر دور و نزديک چيست؟

آستيگمات نزديک: تاثير اپتيک ھندسی1.
پيشينه.به علت فاصله عدسی تا چشم ، برای ديد نزديک  به يک سيلندر قوی تر نياز است     

EyeModel
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.به علت فاصله عدسی تا چشم ، برای ديد نزديک  به يک سيلندر قوی تر نياز است     

نزديک/ دور  Listingقانون : تاثير فيزيولوژيک .   2
)در نزديک ( حرکات چرخشی چشم وقتی با تقارب ھمراه شود باعث تغيير در محور سيلندر می شود 



Listing’s  قانون

.برای نگاه کردن به قسمتھای کناری و محيطی چشمھا مجبورند حرکات چرخشی انجام دھند•

.  بنابراين در قسمت  لبه ھای عدسی ، محورھای سيلندر اندکی تغيير می کنند•

.برای واضح ديدن ، تصوير يک خط افقی بايد دقيقا روی قسمت متناظر آن در شبکيه چشمھا تشکيل شود•

EyeModel

.برای واضح ديدن ، تصوير يک خط افقی بايد دقيقا روی قسمت متناظر آن در شبکيه چشمھا تشکيل شود• Listing´sقانون. 2

•   

.حال اگر محورھای چشم و عدسی بر روی يکديگر منطبق نباشند ، تصويری تار و مبھم ايجاد خواھد شد•

 Listing´sقانون. 2

دور 
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دور و نزديک  Listing بدون اعمال قانون

عدسی چشم چپ، محور سيلندر 0°

(ورجنس) حرکت ھر دو چشم به يک سمت  

دور Listing  با اعمال قانون

Listing’s  قانون

.قسمتھايی از تصوير که  با رنگ قرمز مشخص شده ، حرکات چرخشی چشمھا را نشان می دھند

. دور محورھای سيلندر در ھمه جای عدسی يکسان نخواھد بود بلکه در قسمتھای مختلف تغيير می کند  Listing´s با اعمال قانون

دور Listing  با اعمال قانون
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عدسی چشم چپ، محور سيلندر 0°



ھنگام نگاه کردن به اشياء نزديک ، چشمھا در عين حال که تقارب می کنند  حرکات چرخشی متفاوتی نيز  •
.انجام می دھند ، در نتيجه محور سيلندر دور و نزديک با يکديگر فرق خواھند کرد

EyeModel

 Listing´sقانون. 2

Listing’s  قانون

بنابراين ھنگام نگاه کردن به دور و نزديک  محورھای سيلندر عدسی بايد بر حرکات فيزيولوژيک چشمھا •
.منطبق شوند

 Listing´sقانون. 2

نزديک
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پيشينه

.تاثيری بر ديد نزديک ندارد) ديد دور(  Listing

محور چرخش

محور چرخش

حرکات محالف چشم راست و 

ويژگی ھای فنی1.
–تکنولوژی Eye Model :Eye Lens  Listing Near

 پيشينه
محور چرخش

Listing صفحه انحراف  

حرکات محالف چشم راست و 
چپ



(کانورجنس يا تقارب) حرکت چشمھا در دو سمت مخالف  

Listing’s  قانون
دور و نزديک  Listing  بدون اعمال قانون

عدسی چشم چپ، محور سيلندر 0°

دور Listing  با اعمال قانون

21

عدسی چشم چپ، محور سيلندر 0°

.قسمتھايی از تصوير که  با رنگ قرمز مشخص شده ، حرکات چرخشی چشمھا را نشان می دھند

با اعمال قانون Listing´s دور و نزديک  محورھای سيلندر در ھمه جای عدسی يکسان نخواھد بود بلکه در قسمتھای مختلف تغيير می کند. 



EyeModel Effect

در بخش نزديک عدسی ھای پروگرسيو بھبود ديدی ايجاد می شود  EyeModelبا استفاده از بھينه سازی  •
)اط1ق می کردد Effect EyeModelو به آن : ( که  قابل اندازه گيری است 

EyeModel 

•

دور و نزديک مد    Listingھمان طور که ذکر شد در يک عدسی پروگرسيو اگر آستيگمات نزديک و قانون •
می توان  Effect  EyeModelنظر قرار داده نشود، در ديد نزديک يک خطای آستيگمات ايجاد می شود که با 

.آن را حذف نمود

EyeModel 

Effect
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EyeModel  Effect

درحاليکه خطای محورھا با عدم تغيير فاصله شيئ  کاھش می يابد ؛   EyeModel  Effect  ،2.50ھنگامی که آستيگمات نزديک با افزايش آديشن کمتر می شودD در آديشن ھای تا
. و عدم تغيير تقارب ثابت باقی می ماند

. .می شود  EyeModel Effect کمتر شدن فاصله اشياء ريز تا چشم  و نيز بيشتر شدن خطای محور باعث افزايش    2.50D  در آديشن ھای با6تر از

(D
) 

E
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M
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el
 

(D) آديشن

(D) سيلندر دور
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EyeModel Effect
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) 
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.نيز بيشتر شود  1.0D می تواند از EyeModel Effect ھنگامی که فاصله اشيا ريز تا چشم کم باشد و ميزان سيلندر نيز با6 باشد،    

(D) فاصله شيئ نزديک تا چشم

(D) سيلندر دور
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از نسخه  80  %ازيعنی در بيش( بھبود درخور توجه  و محسوس ديد در تمامی نسخه ھای دارای آستيگمات    •
)از چشمھا دارای آستيگمات ھستند  80  %ازھای تجويز شده ، زيرا بيش

خ�صه يی از 

EyeModel      

رودن اشتوک ، اولين و تنھا شرکت سازنده عدسی است که عدسی ھای پروگرسيوش را با اين شيوه بھينه •
می کند

نزديک مد نظر قرار داده می شود تا بتوان  Listingدر اين عدسی ھای پروگرسيو ،  آستيگمات نزديک و قانون •
ديد در گستره نزديک و در نتيجه  . مقادير رفرکشن اص1ح ديد نزديک را از لحاظ فيزيولوژيک محاسبه کرد

  .بھتر می شود %25ميانی تا 

خ�صه يی از 
EyeModel
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مزايا برای استفاده 

به ويژه در منطقه ديد نزديک: بھتر شدن کيفيت بينايی•

وسيع ترشدن منطقه ديد نزديک•

بھتر شدن حدت بينايی•

–تکنولوژی Eye Model :Eye Lens  Listing Near

مزايا برای استفاده 
کننده 

60% 

Performance

85% 

بھبود عملکرد



اط.عات درج شده در نسخه ( اط.عات رفرکشن •
)  بيمار 

Far vision :   0.00 sph 3.50 cyl A 10

Near vsion:  1.25 sph 3.75 cyl A 16

مقادير سفارش داده شده •
Far vision : 0.00 sph 3.50 cyl A 10   Add 1.50

مثال  : Eye Lens  بدون استفاده از تکنولوژی

مقادير عدسی ساخته شده •
Far vision :   0.00 sph 3.50 cyl A 10

Near vsion :  1.50 sph 3.50 cyl A 10



اط.عات درج شده در نسخه ( اط.عات رفرکشن •
)  بيمار 

Far vision:     0.00 sph 3.50 cyl A 10

Near vsion : 1.25 sph 3.75 cyl A 16

مقادير سفارش داده شده •
Far vision : 0.00 sph 3.50 cyl A 10  Add 1,50

مثال  : Eye Lens  با استفاده از تکنولوژی

مقادير عدسی ساخته شده •
Far vision :    0.00 sph 3.50 cyl A 10

Near vision:  1.34 sph 3.61 cyl  A 13

 .تنھا  با انجام رفرکشن نزديک به صورت اختصاصی می توان
حدت بينايی را بھبود بخشيد



حقايق

در تمامی نسخه ھای دارای آستيگمات بھبود ديد به طور قابل م1حظه يی   Eye Lensبا استفاده از تکنولوژی    

)از کل نسخه ھايی که شما سفارش می گيريد %82و اين يعنی  ( مشھود است 

انحراف آستيگمات  . (از کليه نسخه ھايی که سفارش می گيريد بھبود قابل توجھی مشاھده می شود %23در 

0.13D <  (

ويژگی ھای فنی1.
  Eye Lensتاثير تکنولوژی

حقايق
0.13D <  (

.شود °9باD بودن ميزان سيلندر و کم بودن فاصله  اشياء ريز تا چشم می تواند باعث انحراف محور تا     

.تغيير کند D 0.5ميزان سيلندر می تواند تا    

!برسدنيز  D 1.0حداکثر انحراف آستيگماتيک ترکيب شده می تواند به مقادير باDتر از 



: EyeModel Step 1 اقدامات 3زم برای سفارش

.يعنی نيازی به پارامترھای اضافی نيست. شيوه سفارش دادن تغييری نمی کند•

چه مزايای برای عينکساز دارد؟ 

بھبود عملکرد عدسی در تمام نمرات دارای آستيگمات.•

   Eye Model : Eye Lensتکنولوژی 

ساده و کارآمد
بھبود عملکرد عدسی در تمام نمرات دارای آستيگمات.•

اص1ح بھتر و عدسی ھای بھتر•

مقادير محاسبه شده برای نزديک بر روی پاکت عدسی چاپ می شود  EyeModelدر •



1. EyeLT® Step 1

2. EyeLT® Step 2

3. EyeLT® Step 3

موارد مورد بررسی 



EyeLT® Step 1 EyeLT® Step 3

+  +  

پيشنھادات فروش منحصر به فرد رودن اشتوک 

EyeLT® Step 1 EyeLT® Step 3EyeLT® Step 2

+  +  

32

تجربه ديد واضح و شفاف در تمام فواصل و 
بھره برداری  کامل . تحت ھمه شرايط نوری

پتانسيل بينايی شخصی % 100از 

+  +  

تجربه ديد واضح و عالی از فاصله دور تا 
ديد بھتر برای فواصل % 25تا . نزديک 

نزديک و ميانی 

تجربه ديد عالی با تشخيص استثنايی جزئيات و 
ديد بھتر برای فواصل % 40تا . کنتراست با+

نزديک و ميانی

+  +  



اخت�فات ميزان 

علل اخت�فات ميان آستيگمات دور و نزديک

)  نزديک  ’Listingقانون ( فيزيولوژيکیاز لحاظ )  1     

حرکات چشم       

اختصاصی  EYEMODEL   : EYELT® STEP 2

پيشينه

اخت�فات ميزان 
سيلندر دور و نزديک )     آستيگمات نزديک( پتيک ھندسی از لحاظ ا) 2    

فاصله عدسی عينک تا چشم       
     

)  رفرکشن اختصاصی برای تعيين نمره نزديک( آناتوميکی  از لحاظ) 3     

آستيگمات ناشی از تطابق      



اخت�فات  ميزان 

علل ايجاد آستيگمات ناشی از تطابق

اين مسئله به ويژه در چشمھايی که  ( تغيير نامتقارن انحنای عدسی چشم در حين انجام عمل تطابق •
)ميزان آستيگمات عدسی شان زياد است مشھود می باشد 

اين امر منجر می شود به کج شدن يا ( شيب ايجاد شده در عدسی چشم در حين انجام عمل تطابق •

اختصاصی   EYEMODEL   : EYELT® STEP 2

پيشينه

اخت�فات  ميزان 
سيلندر دور و نزديک اين امر منجر می شود به کج شدن يا ( شيب ايجاد شده در عدسی چشم در حين انجام عمل تطابق •

)در واقع تحريف دسته پرتوھای نوری که وارد چشمھا می شود 

تغيير مکان و موقعيت عدسی چشم در حين انجام عمل تطابق •

)  پيرچشمی(سفت شدن نامتقارن عدسی  چشم •



اخت�فات ميزان 

ميزان آستيگمات  ناشی از تطابق را تنھا می توان با انجام رفرکشن اختصاصی در نزديک 
يعنی بايد نمره ديد نزديک را مستقل از نمره ديد دور و يا به عبارت ديگر به . تشخيص داد 

! طور مجزا اندازه گيری نمود 

اختصاصی   EYEMODEL   : EYELT® STEP 2

پيشينه

اخت�فات ميزان 
سيلندر دور و نزديک



مزايا برای عينکساز

.رضايت بيشتر مشتری به علت بھبود عملکرد اپتيکی عدسی•

)  رفرکشن سابجکتيو ( تقويت مھارت و شايستگی اصلی عينکساز•

قرار گرفتن در موضع يک متخصص بينايی•

تمايز ميان عينکسازان سنتی وعينکسازان مدرن و عالم  به تکنولوژی روز•

اختصاصی   EYEMODEL   : EYELT® STEP 2

پيشينه

مزايا برای مصرف 
کننده نھايی

مناطق ديد نزديک وسيعتر برای استفاده کنندگان از عدسی ھای پروگرسيو•

.بھبود اختصاصی کيفيت بينايی ديد نزديک•

.حدت بينايی بيشتر•

.حداکثر رضايتمندی مشتری•



EyeModel با اختصاصی EyeModel با

اختصاصی   EYEMODEL   : EYELT® STEP 2

USP

. ديد بھتر در مناطق ميانی و نزديک  تا 40%

Mit EyeModel



در يک فيلم آموزشی نحوه  
رفرکشن ديد نزديک يا در واقع 

نحوه تعيين نمره ديد نزديک 
.  يک بيمار نشان داده شده است

: اين  فيلم 

اختصاصی  EYEMODEL   : EYELT® STEP 2

فيلم آموزشی 

: اين  فيلم 

بسيار آموزنده•

مفصل و جامع•

روشن، واضح و گويا •

.است



1. EyeLT® Step 1

2. EyeLT® Step 2

3. EyeLT® Step 3

موارد مورد بررسی 



EyeLT® Step 1 EyeLT® Step 3EyeLT® Step 2

+  +  

پيشنھادات فروش منحصر به فرد رودن اشتوک 

40

+  +  

تجربه ديد واضح و عالی از فاصله دور تا 
ديد بھتر برای فواصل % 25تا . نزديک 

نزديک و ميانی 

تجربه ديد عالی با تشخيص استثنايی جزئيات و 
ديد بھتر برای فواصل % 40تا . کنتراست با+

نزديک و ميانی

تجربه ديد واضح و شفاف در تمام فواصل و 
بھره برداری  کامل . تحت ھمه شرايط نوری

پتانسيل بينايی شخصی % 100از 



پشت ھمه اين چيزھا چه چيزی قرار دارد؟

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 پيشينه

DNEye® انجام محاسبات Dزم برای ساخت يک عدسی ايده آل بر اساس اط1عات به دست آمده از رفرکشن سابجکتيو و  
...اندازه گيری ابيراھی ھای چشم 

در دور و نزديک...            
و با توجه به تغيير سايز مردمک...             



DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 پيشينه

DNEye® اسکنر 



High Order  ابيراھی ھای

چشم ايده آل
.اين جبھه موج دقيقا روی شبکيه تصوير می شود . نور به شکل يک جبھه موج از چشم عبور می کند

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 پيشينه

High Order  ابيراھی ھای
(HOA)



High Order  ابيراھی ھای

چشم انسان

اين جبھه موج به علت وجود ابيراھی ھای چشم . نور به صورت جبھه موج از چشم انسان عبور می کند

. ، دفرمه شده و از شکل اوليه و اصلی خود خارج می شود) HOA  و ھم ابيراھی ھای LOA ھم ابيراھی ھای (

.نتيجه آن تشکيل تصوير تار بر روی شبکيه است

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 پيشينه

High Order  ابيراھی ھای
(HOA)



High Order  ابيراھی ھای

را  ) يعنی ابيراھی پريزماتيک ، ابيراھی دفوکوس ، و ابيراھی آستيگماتيسم (   low orderتنھا ابيراھی ھای •
.  می توان توسط عدسی عينک اص1ح کرد

.شناخته می شوند را نمی توان به طور کامل اص1ح کرد  (HOA)که اختصارا به   High Orderابيراھی ھای •

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 پيشينه

High Order  ابيراھی ھای
(HOA)

سيلندر مناسب می توان اين ابيراھی ھا را نيز تا حد مطلوبی اص1ح  - با اين حال با استفاده از عدسی ھای اسفر•
.نمود

.به سايز مردمک بستگی دارد   High Orderميزان اص1ح ابيراھی ھای •

بيشتر نمود پيدا می کنند و فرد کام1 آنھا را درک ) High Order  )HOAدرھنگام غروب آفتاب، ابيراھی ھای •
.نسبت به ھوای روشن استبزرگ شدن سايز مردمک در ھوای تاريک دليل آن . می کند



تاثير بر سايز 

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 تکنولوژی

تاثير بر سايز 
مردمک

The darker the environment the larger the pupils. 



تاثير بر سايز 

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 تکنولوژی

تاثير بر سايز 
مردمک

چيز ديگری که بر سايز مردمک تاثيرگذار است؛ 
:عبارت است از فاصله شيئ تا چشم 

اشياء دور  � مردمک بزرگ 

اشياء نزديک  � مردمک کوچک 



سيلندر ھر نقطه از اين عدسی ھا ، ابيراھی ھای –رودن اشتوک به منظور اص1ح ايده آل اسفر 

عدسی را بسته به تغيير سايز مردمک ھر فرد به طور اختصاصی در محاسبات خود مد نظر  high order چشم و

.قرار می دھد

• محاسبه

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 تکنولوژی

بھينه سازی

   DNEye®



DNEye® کارکردھای اسکنر

)ديوپتری   1/100در استپ ھای ( اندازه گيری چشم با دقت بسيار زياد •

برای دور و نزديک  Low order  (LOA)اندازه گيری ابيراھی ھای •

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 تکنولوژی

برای دور و نزديک  Low order  (LOA)اندازه گيری ابيراھی ھای •

برای دور و نزديک  High order  (HOA)اندازه گيری ابيراھی ھای•

اندازه گيری اختصاصی سايز مردمک•

توپوگرافی قرنيه•



کارکرد دستگاه ابيراھی سنج 

.  چشم ارائه می دھد  low order  و high order اين دستگاه يک نقشه يا در واقع يک طرح از ابيراھی ھای

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 تکنولوژی



-5.82D sph -0.16D cyl  A 52°

 mm 6.0 :مردمک بزرگ

 mm 3.5 :سايز مردمک
تاثير سايز مردمک 

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 تکنولوژی

  

-5.27D sph -0.37D cyl  A 13°

 mm 2.5 :مردمک کوچک

 mm 3.5 :سايز مردمک

0.63D sph  0.37D cyl  A 1°- :داده ھای رفرکشن
) از نگاه برداری ( 

تاثير سايز مردمک 
بر داده ھای  

  رفرکشن



رفرکشن سابجکتيو و   

:رفرکشن سابجتيو دور
-5.00D sph -0.50D cyl  A 20°

دور  DNEye® :
-5.35D sph -0.33D cyl  A 24°

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 تکنولوژی

رفرکشن سابجکتيو و   
    DNEye® اط(عات

بھينه  شده          

 

:رفرکشن سابجکتيو نزديک
-3.50D sph -0.50D  cyl  A 17°

نزديک  DNEye® :
-3.47D sph -0.45D cyl   A 16°



ميزان رضايت مشتری
%89 از افراد 

DNEYE® با  عدسيھای
جديدشان احساس 

.دارندخيلی خوبی 

EYELT® STEP 3: DNEYE®.

نگاھی به آمارھا

Enter title or file name under INSERT, Header & Footer 53

زمان ھای سازگاری بسيار کوتاه راحتی بيشتر ديد 

از افراد  79%
گفتند که با 
عدسيھای 
DNEYE® 

جديدشان در مقايسه 
با عينکھای قبلی 

راحتی ديدشان شان 
.شده استبيشتر   

سريعااز افراد   87%

جديدشان  به عينکھای
عادت کردند



EYELT® STEP 3: DNEYE®.

نگاھی به آمارھا
آنچه افراد با عدسی ھای رودن اشتوک جديد خود تجربه کرده اند  

%72از افراد باعدسيھای 
جديدشان  DNEYE® 

بھبود کنتراست ديدشان 
®DNEYE يافت از افراد با عدسی ھای     63 %

ديد بھتری دارند ھنگام غروب خود 

حس می کنند   86%

جديدی که   DNEYE® عدسيھای
روی فريمشان نصب شده باعث 
شده که عينکشان نسبت به قبل  

.شودخيلی سبکتر 

54

ديد بھتری دارند ھنگام غروب خود 

بھترين راه تبليغات

از افراد   91%
DNEYE®عدسيھای

رودن اشتوک را
توصيه کردند به ديگران  
!

%79 از افراد از عدسيھای

بسيار راضی   DNEYE®

 بودند



مزايا برای عينکساز

رضايتمندی بيشتر مشتری به علت باDترين حد دقتی که  تا به حال وجود داشته•

قرار گرفتن در موضع يک متخصص بينايی•

تمايز ميان عينکسازان سنتی وعينکسازان مدرن و عالم  به تکنولوژی روز•

باD بودن دقت اندازه گيری باعث جلب اعتماد مشتری می شود•

.به علت سرويس دھی بھتر بر ارزش و اعتبار اين عدسی افزوده می گردد•

DNEYE®  :EYELT® STEP 3

 تکنولوژی

مزايا برای مشتری 

.کل سيستم بينايی مشتری  که چشمھا و نيز عينک را شامل می شود به طور کامل بررسی می شود•

حداکثر ديد به علت بھرھمندی از کل پتانسيل بينايی فرد•

بيشترين ميزان رضايتمندی مشتری به علت سازگاری سريع و راحتی ديد•

دقيق ترين و جديدترين متد برای اندازه گيری چشم•



) EyeModel  )Step 1تکنولوژی �

به منظور   PDاينست بھينه شده بر اساس اندازه �

) EyeModel  )Step 1تکنولوژی �

اينست متغير، بسته به نمره عدسی�

اص)ح بھينه شده سايز مردمک�
)(Eye Lens Step 1-3تکنولوژی �

تمامی پارامترھای اختصاصی سازی به دقيقترين �
شکل ممکنه لحاظ می گردد

EYELT® STEP 1-3

عدسی ھای موجود

به منظور   PDاينست بھينه شده بر اساس اندازه �

دستيابی به حداکثر مناطق ديد دوچشمی

بھينه سازی اختصاصی نمره عدسی�

دقيق مرحله  استفاده از يک سيستم بيس کرو بسيار�

يی که ااز لحاظ زيبايی يک فيت عالی و بی نظير را 

ممکن می سازد

 Retina(اصل کانونی شدن بر روی شبکيه �

Focus Principle(

FreeFormاستفاده از تکنولوژی �

: ®PureLife Freeعدسی ھای پروگرسيو �

حذف تاثير بيس کرو     

دقيق مرحله  استفاده از يک سيستم بيس کرو بسيار�
يی که ااز لحاظ زيبايی يک فيت عالی و بی نظير را 

ممکن می سازد

 Retina(اصل کانونی شدن بر روی شبکيه �

Focus Principle(

استفاده از : تراش عدسی ھای پروگرسيو �
) تراش نقطه به نقطه (  Freeformتکنولوژی

شکل ممکنه لحاظ می گردد

اينست بھينه شده اختصاصی به منظور دستيابی به  �
حداکثر مناطق ديد دوچشمی

بھينه سازی اختصاصی نمره عدسی�

دقيق مرحله  استفاده از يک سيستم بيس کرو بسيار�
يی که ااز لحاظ زيبايی يک فيت عالی و بی نظير را 

ممکن می سازد

 Retina(اصل کانونی شدن بر روی شبکيه �

Focus Principle(

FreeFormاستفاده از تکنولوژی �
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