


عدسی های ورزشی و عدسی های قوس دار 

 رودن اشتوک



 انواع عدسی های ورزشی تک دید با ضرایب شکست متفاوت 
  

Perfalit Sport 2 1.50 

Perfalit Sport Polycarbonat 1.59  

Perfalit Sport Polarized 1.59  

Perfalit Sport 2 1.60 

Perfalit Sport 2 ColorMatic IQ 1.60 

Perfalit Sport 2 ColorMatic IQ Contrast 1.60 

 

 

 

 

 

 

 انواع عدسی های ورزشی تک دید اختصاصی با ضرایب شکست متفاوت 
Impression Mono Sport 2 1.60 

Impression Mono Sport 2 ColorMatic IQ 1.60 

Impression Mono Sport 2 ColorMatic IQ Contrast 1.60 

Impression Mono Sport 2 1.67 

Impression Mono Sport 2 ColorMatic IQ 1.67 

 انواع عدسی های ورزشی و قوسدار پروگرسیو اختصاصی با ضرایب شکست متفاوت

Impression Sport 2 1.50 

Impression Sport 2 1.60 

Impression Sport 2 ColorMatic IQ 1.60 

Impression Sport 2 ColorMatic IQ Contrast 1.60 

Impression Sport 2 1.67 

Impression Sport 2 ColorMatic IQ 1.67 

Impression FashionCurved 2 1.60 

Impression FashionCurved 2 ColorMatic IQ 1.60 

Impression FashionCurved 2 ColorMatic IQ Contrast 

 

 

 

 انواع عدسی های Perfection رودن اشتوک انواع عدسی های Superior رودن اشتوک

  مجموعه عدسی های ورزشی و قوسدار رودن اشتوک



  

  معرفی انواع محصوالت

    

( FFA ) مناسب برای عینکهای ورزشی و آفتابی با انحنای متعارف و طبیعی که زاویه فیس فرم   

 در آنها  تا °15می رسد

 

 

می رسد  ( FFA ) درآنها تا  30° مناسب برای عینکهای ورزشی و قوس دار که زاویه فیس فرم     

8 است  شان ( انحنای پایه)و بیس کرو    

 

 

مناسب برای عینکهای ورزشی قوس دار که یک روعینکی گیره یی به آنها متصل است و زاویه  

می رسد  20° در آنها تا (  FFA) فیس فرم 

   

 

در آنها تا(  °20  می رسد  FFA ) مناسب برای فریم های طبی قوس داری که زاویه فیس فرم   

 

 

 

 انحنای متعارف 

 انحنای بسیار زیاد 

 روعینکی های گیره یی

 انحناهای طبق مد روز



 

 

 

 

 

 

 محصول
 

 

 

 

 

    

 تراش خورده است ( Spharic/toric)توریک / به صورت اسفریک   Perfalit Sport 2سطح پشتی عدسی های •

ابیراهی های مذکور در اثر . رودن اشتوک ابیراهی ها کامال اصالح شده است  Perfalit Sport 2در عدسی های •

اختالف محل قرارگیری عدسی های ورزشی در جلوی چشم ها نسبت به محل قرارگیری عدسی های معمولی در 

یعنی مایل قرار گرفتن عدسی های ورزشی در جلوی چشم باعث به وجود آمدن )جلوی چشم ها ایجاد می شود 

 (این ابیراهی ها می گردد

 در محل واقعی خود بهترین دید تضمین می گردد، یعنی اگر عینک  Perfalit Sport 2با قرار گرفتن عدسی های •

 در موقعیت صحیحی که باید بر روی صورت بنشیند ، قرار گرفته باشد فرد بهترین دید را تجربه خواهد کرد  

 

     

( عدسی های ورزشی تک دید )   Perfalit Sport 2 عدسی های    

 معرفی محصول 



 ویژگی های فنی 

 عدسی هایPerfalit Sport® 2  به طور ویژه بهینه شده اند تا نیازهای دید دینامیک فرد هنگام انجام

 فعالیتهای ورزشی مرتفع گردد

 در عدسی هایPerfalit Sport® 2   با دقت باال انتخاب شده تا هنگام  نصب ( انحنای پایه ) بیس کرو

 عدسی بر روی فریم فاکتورهای زیبایی رعایت گردد

 در عدسی هایPerfalit Sport® 2  اصل کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه(Retina Focus Principle  )

اصل کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه عبارت است از جدیدترین موقعیت قرارگیری عینک . رعایت شده 

 .بر روی صورت برای داشتن بهترین دید

 در عدسی هایPerfalit Sport® 2   از تکنولوژیFreeform  استفاده شده است* 

 

1.59 قابل اجرا نیست  * با ضریب شکست   Perfalit Sport درعدسی های   Freeform تکنولوژی          

(عدسی های ورزشی تک دید )  Perfalit Sport® 2 عدسی های 

 اطالعات فنی 



•Impression Mono Sport 2  اولین عدسی ورزشی تک دید اختصاصی ، 

(  Spharic/toric)توریک / به صورت اسفریک  Impression Mono Sport 2سطح پشتی عدسی های •

 تراش خورده

، کل سطح عدسی به صورت اختصاصی و آن الین محاسبه  Impression Mono Sport 2در عدسی های  •

 می گردد، و در این محاسبات تمامی پارامترهای مربوط به فریم و مرکز یابی در نظر گرفته می شود

بهترین عملکرد اپتیکی را ارائه می دهند ؛ این بهترین عملکرد  Impression Mono Sport 2عدسی های •

 نمرات باال، سیلندر، و پریزم را نیز در بر می گیرد

(عدسی های ورزشی تک دید اختصاصی )  Impression Mono Sport 2 عدسی های 

 معرفی محصول

 

 

 

 

 

 

 محصول
 

 

 

 

 

    



 اطالعات فنی 

  در عدسی هایImpression Mono Sport® 2  از تکنولوژیEyeLT®  استفاده شده است 

  در عدسی هایImpression Mono Sport® 2 سایز مردمک بهینه شده است 

 در طراحی و ساخت عدسی هایImpression Mono Sport® 2  پارامترهای مربوط به اختصاصی سازی به

 بهترین شکل ممکنه و دقیقترین حالت در نظر گرفته شده

  در عدسی هایImpression Mono Sport® 2   با دقت انتخاب شده تا هنگام  ( انحنای پایه ) بیس کرو

 نصب عدسی بر روی فریم فاکتورهای زیبایی رعایت گردد

 در عدسی هایImpression Mono Sport® 2  اصل کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه(Retina Focus 

Principle )رعایت شده 

 در عدسی هایImpression Mono Sport® 2  از تکنولوژیFreeform استفاده شده است 

 

 

( عدسی های ورزشی تک دید اختصاصی )   Impression Mono Sport® 2 عدسی های 

 اطالعات فنی 



 

 

 

 

 

 محصول
 

 

 

 

 

 

به طور ویژه بهینه شده اند تا نیازهای دید دینامیک فرد هنگام انجام  Impression Sport® 2عدسی های   •

 .میدان دید وسیعتری دارند Impressionبنابراین عدسی های ورزشی . فعالیتهای ورزشی را مرتفع گردد

 

انجام می گیرد ،  cm 60در فاصله    cm 40از آنجائیکه در اغلب  فعالیتهای ورزشی ، دید نزدیک به جای   •

 .طراحی شده است cm 60برای فاصله    Impression Sport 2لذا دید نزدیک در عدسی های 

( عدسی های ورزشی پروگرسیو اختصاصی)  Impression Sport® 2 عدسی های     

محصول معرفی    



 ویژگی های فنی

 در عدسی هایImpression Sport® 2  از تکنولوژیEyeModel   استفاده شده است 

 در عدسی هایImpression Sport® 2 سایز مردمک بهینه شده است 

 در طراحی و ساخت عدسی هایImpression Sport® 2  پارامترهای مربوط به اختصاصی سازی به بهترین شکل ممکنه و

 دقیقترین حالت در نظر گرفته شده

 در عدسی هایImpression Sport® 2  به طور اختصاصی بهینه شده تا مناطق دید دوچشمی در این ( نمره عدسی)توان

 عدسی ها حداقل اعوجاج را داشته باشد

 عدسی هایImpression Sport® 2  به طور ویژه بهینه شده اند تا نیازهای دید دینامیک فرد هنگام انجام فعالیتهای ورزشی

 .  مرتفع گردد

 در عدسی هایImpression Sport® 2   با دقت انتخاب شده تا هنگام  نصب عدسی بر روی فریم ( انحنای پایه ) بیس کرو

 فاکتورهای زیبایی رعایت گردد

 در عدسی هایPerfalit Sport® 2  اصل کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه(Retina Focus Principle ) اصل . رعایت شده

کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه عبارت است از جدیدترین موقعیت قرارگیری عینک بر روی صورت برای داشتن بهترین 

 .دید

 در عدسی هایImpression Sport® 2  از تکنولوژیFreeform استفاده شده است 

 

( عدسی های ورزشی پروگرسیو اختصاصی )  Impression Sport® 2 عدسی های 

 اطالعات فنی



 

 

 

 

 

 

 محصول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای برای فریمهای قوس داری که زاویه فیس فرم شان زیاد   Impression FashionCurved® 2عدسی های 

 .نیز می رسد °20است ، زاویه فیس فرم در برخی از این قبیل فریم ها تا 

 

می توان میان عملکرد اپتیکی و عملکرد زیبایی   Impression FashionCurved 2با استفاده از عدسی های 

 .در فریمهای ورزشی و فریم های قوس دار هماهنگی وسازگاری دقیق و بی نقصی را ایجاد نمود

 

 

 

(عدسی های قوس دار پروگرسیو اختصاصی )  Impression FashionCurved® 2   عدسی های

 معرفی محصول



 ویژگی های فنی 

 در عدسی های Impression FashionCurved® 2  از تکنولوژیEyeModel   استفاده شده است 

 در عدسی های Impression FashionCurved® 2 سایز مردمک بهینه شده است 

 در طراحی و ساخت عدسی هایImpression FashionCurved® 2  تمام پارامترهای مربوط به اختصاصی سازی به بهترین

 شکل ممکنه و دقیقترین حالت در نظر گرفته شده

 در عدسی های Impression FashionCurved® 2  به طور اختصاصی بهینه شده( نمره عدسی)توان 

 در عدسی های Impression FashionCurved® 2  با دقت انتخاب شده تا هنگام  نصب عدسی بر ( انحنای پایه ) بیس کرو

 روی فریم فاکتورهای زیبایی رعایت گردد

 در عدسی هایImpression FashionCurved® 2  اصل کانونی شدن تصویر بر روی شبکیه(Retina Focus Principle )

 رعایت شده 

 در عدسی هایImpression FashionCurved® 2  از تکنولوژیFreeform استفاده شده است 

 

!!برای ورزشهای دینامیک و پرتحرک مناسب نیست  Impression FashionCurved عدسی های !!            
 

(عدسی های قوس دار پروگرسیو اختصاصی )  Impression FashionCurved® 2 عدسی های 

 اطالعات فنی 



 

 

 

 

 

 

 مزایا برای مصرف کننده 

 

 

 

 

 

 

و نیز  Eye Lensبه موهبت استفاده از تکنولوژی  Impression FashionCurved® 2درعدسی های  •

 درنظر گرفتن تمامی پارامترهای اختصاصی حداکثر راحتی دید ایجاد شده است  

سانتی  40اینست به طور دقیق برای فاصله نزدیک   Impression FashionCurved® 2درعدسی های  •

 متری در نظر گرفته شده است

به موهبت طراحی خاص بخش دید دور و قسمتهای Impression FashionCurved® 2 در عدسی های  •

 کناری اعوجاج بسیار اندک است ، حتی در عینک هایی که زاویه فیس فرمشان بیش از حد متعارف است

بزرگنمایی عینک ثابت است و بازتابهای سطح جلویی  Impression FashionCurved® 2 در عدسی های•

 یکنواخت و یکسانند

پس از نصب بر روی فریم های قوس  Impression FashionCurved® 2تصویری که توسط عدسی های  •

دار ایجاد می شود بسیار بهتراز تصویری است که توسط عدسی های معمولیی ایجاد می شود که بدون انجام 

به عبارت ساده تر تصویرسازی در عدسی های  . محاسبات خاص بر روی فریم های قوس دار نصب شده اند

Impression FashionCurved® 2 بهبود یافته 

(عدسی های قوس دار پروگرسیو اختصاصی )  Impression FashionCurved® 2 عدسی های 

 معرفی محصول 



 

 

     

 

 

 

(COR PD( 

 پی دی اصالح شده

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 در تصویر زیر صفحه عینک و صفحه عدسی بر هم منطبق نیستند که دلیل آن زیاد بودن زاویه فیس فرم است•

(   COR PD)بنابراین در هنگام نصب عدسی بر روی فریم های ورزشی و فریم های قوسدار باید از پی دی اصالح شده •

 که روی پاکت عدسی درج شده استفاده شود

 

 

 

 

 

 

 

 

)COR PD ) پی دی اصالح شده   

 اطالعات فنی

 صفحه فریم

 صفحه عدسی

پی دی چشم راست     
 مصرف کننده

پی دی چشم چپ    

مصرف کننده   



                 

  با سپاس از توجه شما       


