
Korrekciós védőszemüvegek
                               Tökéletes védelem – az Ön igényeire szabva
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Korrekciós védőszemüvegek
Fémkeretes szemüvegek

uvex 9253 silverstar
• Fémkeret vékonyabb profillal
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 9254 greystar
• Klasszikus kialakítású fémkeret
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 9154 starlet
• Fémkeret ovális lencsékkel
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárrészek

Cikksz. 9253.001
Hiv. sz. 9253 001 50/20
Lencse 50 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín ezüst

Cikksz. 9254.001 
Hiv. sz. 9254 001 50/20
Lencse 50 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kékesszürke matt

Cikksz. 9254.002
Hiv. sz. 9254 002 52/20
Lencse 52 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kékesszürke matt

Cikksz. 9154.490
Hiv. sz. 9154 490 47/20
Lencse 47 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín antik arany

Cikksz. 9154.491
Hiv. sz.  9154 491 49/20
Lencse 49 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín antik arany
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Korrekciós védőszemüvegek
Fémkeretes szemüvegek

uvex 5102 · 9256 Pilot
• Divatos, pilóta stílusú fémkeret
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 9248 titan
• Vékony, tetszetős titánkeret
• Könnyű, nem tartalmaz allergiás 

reakciót kiváltó anyagokat, teljes 
egészében titánból készült híd

• Rugalmas titán szárak
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 9155 mercury
• Vékony, tetszetős fémkeret
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

Keret anyaga: titán

Cikksz. 9155.460
Hiv. sz. 9155 460 54/19
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín acélkék

Cikksz. 9155.461
Hiv. sz. 9155 461 56/19
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín acélkék

Cikksz. 9248.001 
Hiv. sz. 9248 001 52/19
Lencse 52 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín titán kék

Cikksz. 6109.100
Hiv. sz. 5102 1400 51/20
Lencse 51 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kékesszürke matt

Cikksz. 9256.001
Hiv. sz. 9256 001 53/20
Lencse 53 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kékesszürke matt
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Korrekciós védőszemüvegek
Fémkeretes szemüvegek

uvex F 300
• Nagy fémkeret dupla hidas 

orrnyereggel
• Anatómiailag állítható puha 

orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárrészek

uvex 9152 classic
• Klasszikus fémkeret dupla hidas 

orrnyereggel
• Anatómiailag állítható híd
• Részecskevédelem az orr és 

a második híd között
• Fém csipesszel rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 9158
• Megnyerő fémkeret dupla hidas 

orrnyereg kialakítással
• Anatómiailag állítható híd
• Fém csipesszel rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 5101
• Klasszikus fémkeret dupla hidas 

orrnyereggel
• Anatómiailag állítható puha 

orrnyeregpárnák
• Fémhálóból készült oldalvédők 

a jó légkeringés érdekében
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

Cikksz. 9259.300
Hiv. sz. 9259 300 56/21
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 21 mm 
Szín arany/barna
 márvány

 

Cikksz. 9152.480
Hiv. sz. 9152 480 50/18
Lencse 50 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke

Cikksz. 9152.482
Hiv. sz. 9152 482 52/18
Lencse 52 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke

Cikksz. 9152.484 
Hiv. sz. 9152 484 54/18
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke
 

Cikksz. 9158.481 
Hiv. sz. 9158 481 50/18
Lencse 50 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke

Cikksz. 9158.480
Hiv. sz. 9158 480 52/18
Lencse 52 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke

Cikksz. 9158.482
Hiv. sz. 9158 482 54/18
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke

Cikksz. 6109.102
Hiv. sz. 5101 1018 54/17
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín fekete/ezüst

Cikksz. 6109.103
Hiv. sz. 5101 1018 56/17
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín fekete/ezüst
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Korrekciós védőszemüvegek
Műanyagkeretes szemüvegek

uvex 9137 ceramic

uvex 5503

uvex 5504

• Pantoszkóp alakú Kevlar keret 
fém szárakkal

• Anatómiai formájú híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

• Műanyagkeret klasszikus lencse 
formával

• Anatómiai formájú híd
• Átlátszó oldalvédők
• Ívelt, egybeépített oldal- és 

szemöldökvédő

• Műanyagkeret ovális lencsékkel
• Anatómiai formájú híd
• Átlátszó oldalvédők
• Ívelt, egybeépített oldal- és 

szemöldökvédő 

Cikksz. 9137.240
Hiv. sz. 9137 240 49/20
Lencse 49 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín bordó 

Cikksz. 9137.260
Hiv. sz. 9137 260 49/20
Lencse 49 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kobaltkék

Cikksz. 9137.290
Hiv. sz. 9137 290 49/20
Lencse 49 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín szürke

Cikksz. 6109.202
Hiv. sz. 5503 2000 54/17
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín fehér 

Cikksz. 6109.203
Hiv. sz. 5503 1300 54/17
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín antracit 

Változat fém szárakkal
Cikksz. 6109.204
Hiv. sz. 5503 7415 54/17
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín zöld/szürke 
Fém szárak rugós csuklóval

Cikksz. 6109.205
Hiv. sz. 5504 2000 55/20
Lencse 55 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín fehér 

Cikksz. 6109.206
Hiv. sz. 5504 1300 55/20
Lencse 55 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín antracit 

Változat fém szárakkal
Cikksz. 6109.207
Hiv. sz. 5504 1525 55/20
Lencse 55 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín szürke/áttetsző 
Fém szárak rugós csuklóval
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Korrekciós védőszemüvegek
Műanyagkeretes szemüvegek

uvex 5502 · 9134 meteor 

uvex 5505

uvex 5506

• Szorosan illeszkedő 
műanyagkeret

• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és szemöldök-

védelem
• Különleges alakú keretforma 

biztosítja a szem alatti rész 
védelmet a részecskékkel szemben

• A szárak hossza négy különböző 
helyzetbe állítható

• Állítható, kényelmes Softform 
szárvégek

• Szorosan illeszkedő műanyagkeret
• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és szemöldök-

védelem
• Különleges alakú keretforma 

biztosítja a szem alatti rész 
védelmét a részecskékkel szemben

• A szárak hossza és dőlésszöge 
egyedileg állítható

• Állítható, kényelmes Softform 
szárvégek

• Kényelmes műanyagkeret
• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és szemöldökvé-

delem

Cikksz. 9134.290
Hiv. sz. 9134 290 56/15
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 15 mm 
Szín szürke

Cikksz. 6108.202
Hiv. sz. 5502 3525 56/15
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 15 mm 
Szín világoskék

Cikksz. 6109.208
Hiv. sz. 5505 2900 55/19
Lencse 55 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín átlátszó

Cikksz. 6109.209
Hiv. sz. 5505 2900 57/19
Lencse 57 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín átlátszó

Cikksz. 6109.210
Hiv. sz. 5506 1725 56/18
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín áttetsző világosszürke
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Korrekciós védőszemüvegek
Műanyagkeretes szemüvegek

uvex 9130 cosmoflex
• Kényelmes műanyagkeret
• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és 

szemöldökvédelem
• A keret különleges formája 

alulról is védelmet biztosít 
a részecskékkel szemben

• A szárak hossza négy különböző 
helyzetbe állítható

• Állítható, kényelmes Duoflex 
szárvégek

uvex 9168 astro RX
• A szemkörüli területet 

tökéletesen lefedő nagyméretű 
műanyagkeret 

• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal-, szemöldök és 

szem alatti védelem
• Színes keret és szárak
• A szárak hossza négy különböző 

helyzetbe állítható
• A kényelmes Duoflex szárvégek 

nyomásmentes illeszkedést 
biztosítanak

uvex 9240 · welder flip-up
• Szorosan illeszkedő műanyagkeret
• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és szemöldök-

védő rész
• Teljesen színezett keret 

és oldalvédők
• A felcsapható hegesztő lencsék 

5-ös szintű hegesztésvédelmet 
nyújtanak

Cikksz. 9240.290
Hiv. sz. 9240 290 54/22
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 22 mm 
Szín olívazöld

Cikksz. 9168.907
Hiv. sz. 9168 907 56/20
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín ezüstszürke

Cikksz. 9168.937
Hiv. sz. 9168 937 56/20
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín sárga/fekete
 
Cikksz. 9168.957
Hiv. sz. 9168 957 56/20
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín ibolya/zöld

Cikksz. 9168.967
Hiv. sz. 9168 967 56/20
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kék
 

Cikksz. 9130.292
Hiv. sz. 9130 292 56/17
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín szürke 
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Fúrt keretes korrekciós védőszemüvegek
uvex RX gravity zero

A fúrt keretes szemüvegek rendkívül népszerűek 
a magánszférában. Különlegességüket a könnyűségük 
és az akadálytalan látás adja. Az uvex RX gravity zero 
kollekciót ezen jellemzők figyelembe vételével 
fejlesztettük ki.

Különleges kialakítás és kiváló minőségű keret- és 
lencseanyagok felhasználásával sikerült az ipari 
szemvédelmi szabványoknak korlátozás nélkül 
megfelelő fúrt keretes szemüveget létrehozni.

Az uvex RX gravity zero kollekció mély benyomást 
tesz kivételesen könnyű súlyával, akadálymentes 
látóterével és nagy mechanikai szilárdságával.

Biztonságos látás könnyedén

Az uvex RX gravity zero fúrt keretes korrek-
ciós védőszemüveg kollekció a biztonság-
nál többet kínál.

Az alábbi képsorozat az EN 166 szerinti lövéspróbát mutat-
ja, amelyet az uvex RX gravity zero 7101-en végeztek el 
(acélgolyó, Ø 6 mm, becsapódás sebessége 45 m/s).

A korrekciós védőszemüvegeket bemutató lassított felvétel megtalálható 
az uvex-safety.de oldalon

Lencseanyagok összehasonlítása
A fúrt keretes védőszemüvegekhez Trivexből készült lencsék használatát javasoljuk. A Trivex nemcsak mechanikailag nagyon 
szilárd anyag, de rendkívül könnyű, ellenálló a vegyszerekkel szemben és kitűnő optikai minőséggel rendelkezik.

Anyag
Fajsúly
g/cm³

Optikai 
minőség

Mechanikai 
szilárdság

Vegyi ellenálló 
képesség

Alkalmasság fúrt keretes kor-
rekciós védőszemüvegekhez

Trivex 1,1 1 F +++ +++

Polikarbonát 1,2 1 F + (+)

Nagy törésmutatóval rendelke-
ző műanyagok HI 1,6/HI 1,67

1,33/1,4 1 S ++ ++

CR39, módosított 1,3 1 S ++ nem alkalmas

Edzett üveg 2,5 1 S +++ nem alkalmas

További információért telepítse 
a QR Code Readertprogramott 
és okostelefonja segítségével 

fényképezze le a kódotl.
(csak angol változat)
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uvex RX gravity zero
Korrekciós védőszemüvegek

uvex RX gravity zero 7101

uvex RX gravity zero 7103

uvex RX gravity zero 7102

uvex RX gravity zero 7104

• Fúrt keretes korrekciós 
védőszemüveg

• Divatos, pilóta stílusú lencsék
• Anatómiailag állítható puha 

orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

• Fúrt keretes korrekciós 
védőszemüveg

• Kicsi, ovális lencsék
• Anatómiailag állítható puha 

orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

• Fúrt keretes korrekciós 
védőszemüveg

• Klasszikus, pantoszkóp stílusú 
lencsék

• Anatómiailag állítható puha 
orrnyeregpárnák

• Csavarral rögzített, átlátszó 
oldalvédők

• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

• Fúrt keretes korrekciós 
védőszemüveg

• Vékony lencsék
• Anatómiailag állítható puha 

orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

Maximum +4,0 vagy – 6,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 4,0 dpt. 
Nem kapható edzett üveggel vagy CR 39-cel.

Maximum +4,0 vagy – 6,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 4,0 dpt. 
Nem kapható edzett üveggel vagy CR 39-cel.

Maximum +4,0 vagy – 6,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 4,0 dpt. 
Nem kapható edzett üveggel vagy CR 39-cel.

Maximum +4,0 vagy – 6,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 4,0 dpt. 
Nem kapható edzett üveggel vagy CR 39-cel.

Cikksz. 6109.300
Hiv. sz. 7101 1300 53/20
Lencse  53 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín antracit
 

Cikksz. 6109.302
Hiv. sz. 7103 1900 47/17
Lencse  47 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín ezüst matt
 

Cikksz. 6109.301
Hiv. sz. 7102 1300 53/17
Lencse  53 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín antracit
 

Cikksz. 6109.303
Hiv. sz. 7104 1600 49/17
Lencse  49 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín titán
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Életstílus a munkahelyen
uvex RX sp

A sportos külső és a vonzó színkombináció egy kis vidámságot 
visz a munkahelyre!

A keret kialakítása minden védelmi funkciót tartalmaz, ezért 
nincs szükség külön oldalvédőre, mint a hagyományos száras 
védőszemüvegek esetén.
A széles szárak, a különlegesen görbített lencsék és a kiváló 
minőségű műanyag használata maximális védelmet nyújt.

uvex anatómiai sport bevonat

Az uvex RX sp keretek nagyobb görbülete miatt a lencsék egy adott szögben állnak a szem előtt. A látási sérülések elkerülése 
érdekében kizárólag a különleges uvex anatómiai sport bevonatot használjuk.

A legtöbb esetben az uvex anatómiai sport 
bevonathoz számított korrekció mértéke eltér 
az eredeti korrekció mértékétől.
Ezért ne adja meg az uvex RX sp védőszem-
üvegekhez kiszámolt korrekció mértékét opti-
kusnak privát szemüvegek elkészítéséhez.

Az uvex RX sp védőszemüvegek gyártása 
max. +/–5,0 dioptriára korlátozott 
a legerősebb HS-ben, cyl. 2,0 dpt.
Az uvex RX sp keretek edzett üveggel nem 
kaphatók.

Hagyományos korrek-
ciós szemüveg:
a jobb és bal oldali 
lencsék síkja 
gyakorlatilag azonos.

Erősebb görbületű 
lencsével rendelkező 
szemüveg:
a jobb és bal oldali 
lencsék egymás felé 
dőlnek.
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Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX sp

uvex RX speed 5509 · RX speed 9229  
• Sportos, íves kialakítású 

műanyagkeret
• Anatómiai formájú, puha híd
• A keret kialakításába épített 

szemöldök- és oldalvédők 
• A keret különleges formája 

alulról is biztosítja a szem 
védelmét a részecskékkel 
szemben

• Vékony anatómiai lencsék
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Softform szárvégek

uvex RX sp 5508

uvex RX sp 5507

• Sportos, íves kialakítású 
műanyagkeret

• Anatómiai formájú, puha híd
• A keret kialakításába épített 

védelmi funkció
• Nagy anatómiai lencsék
• Divatos, íves szárak puha 

alkotórészekkel a kényelmes, 
biztos illeszkedésért

• Sportos, íves kialakítású 
műanyagkeret

• Anatómiai formájú, puha híd
• A keret kialakításába épített 

szemöldök- és oldalvédők
• Az íves szárak és softgrip 

szárvégek biztos illeszkedést 
garantálnak

• Az anatómiai lencsét rögzítő 
keret cserélhető

Maximum +/–5,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 2,0 dpt.
A különleges anatómiai sport lencsék kötelezők. Nem kapható edzett üveggel.

Maximum +/–5,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 2,0 dpt. 
A különleges anatómiai sport lencsék kötelezők. Nem kapható edzett üveggel.

Maximum +/–5,0 dpt. korrekciós 
erősség, cyl. 2,0 dpt.
A különleges anatómiai sport len-
csék kötelezők. Nem kapható edzett 
üveggel.

Cikksz. 6109.213
Hiv. sz. 5508 1378 62/16
Lencse  62 mm
Orrnyereg 16 mm
Szín antracit/lime
 

Cikksz. 6109.211
Hiv. sz. 5507 5520 59/18
Lencse  59 mm
Orrnyereg 18 mm
Szín barna/fehér
 
Cikksz. 6109.212
Hiv. sz. 5507 7820 59/18
Lencse  59 mm
Orrnyereg 18 mm
Szín lime/fehér
 

Cikksz. 9229.191
Hiv. sz. 9229 191 56/19
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín szürke

Cikksz. 9229.190
Hiv. sz. 9229 190 56/21
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 21 mm 
Szín szürke

Cikksz. 6108.203
Hiv. sz. 5509 2000 56/19
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín fehér

Cikksz. 6108.204
Hiv. sz. 5509 2000 56/21
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 21 mm 
Szín fehér

Cikksz. 6108.205
Hiv. sz. 5509 3080 56/19
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín sötét metálkék

Cikksz. 6108.206
Hiv. sz. 5509 3080 56/21
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 21 mm 
Szín sötét metálkék



W  =  1

W  =  166

W   1   F   CE

W   F   166   CE

226

Tanúsítás és jelölések
Korrekciós védőszemüvegek

A személyre szabott korrekciós védőszemüvegek keretein és len-
cséin eltávolíthatatlan módón kell feltüntetni az EN 166 szabvány 
szerinti jelölést az EGK irányelvekben előírtak teljesítéséhez.
A tanúsítást független vizsgálóintézetek végzik rendszeres időkö-
zönként.

 A kereteken és lencséken fel kell tüntetni a gyártó azonosítóját és 
a szemüveg mechanikai vagy behatásokkal szembeni ellenálló ké-
pességének osztályát, valamint a lencséket el kell látni az optikai 
minőségi osztály jelzésével is.

A mechanikai ellenálló képesség vizsgálatához használt módsze-
rek a lencse anyagától függően változnak. Az alábbi vizsgálati 
módszereket az EN 168-ban határozták meg:

Ha a lencse mechanikai ellenálló képességi osztálya eltér a kereté-
től, akkor összességében a védőszemüvegnél a kettő érték közül 
a kisebb számít.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kötelező jelölések miatt fényezetlen 
lencse nem árusítható. A kész szemüvegeken a védelmi funkciót 
gyengítő módosítások nem végezhetők.

             Megfelelőség jele

                     Mechanikai ellenálló képesség

              Optikai minőség

     Gyártó azonosítója

                 Megfelelőség jele

     EN norma

              Mechanikai ellenálló képesség

    Gyártó azonosítója

Nagyobb ellenálló képesség

Golyóejtéses vizsgálat
Csapágygolyó (44 g) ejtése 
a lencsére/tartókeretre 1,30 m magasságból

Azonosító osztály: „S”

Kis energiájú becsapódásokkal szembeni ellenállás

Lövés csapágygolyóval (0,88 g) 
a lencsére/tartókeretre
Ütközési sebesség: 45 m/s ( 162 km/h)

Azonosító osztály: „F”

Megjelölés az EN 166 szerint

Lencse megjelölése

Gyártó 
azonosítója

Optikai 
minőség

Mechanikai ellenálló 
képesség

S =  Fokozott ellenálló-
képesség

F =  Ellenállás kis ener-
giájú becsapódá-
sokkal szemben 
(45 m/sec.)

Keretek megjelölése

Gyártó 
azonosítója

Mechanikai ellenálló 
képesség

Alkalmazandó
EN szabvány

S =  Fokozott ellenálló-
képesség

F =  Ellenállás kis ener-
giájú becsapódá-
sokkal szemben 
(45 m/sec.)

Az „F” a száras szemüvegeknek az EN 166 szerint adható
legnagyobb mechanikai ellenálló képességet jelöli.
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Lencseanyagok · fókusztípusok
Korrekciós védőszemüvegek

Lencseanyagok

Fókusztípusok

Lencseanyag Jellemzők Engedély / 
megjelölés Alkalmazás / védelmi érték
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Karcállóság

Műanyag

CR 39, módosított 1,3 1,5 58 W 1 S ++  ++  +  + Választható kemény bevonat

Nagy törésmutatójú 1,6 1,33 1,6 42 W 1 S ++ ++  +  ++ Tartalmazza a kemény bevonatot

Nagy törésmutatójú 1,67 1,4 1,67 32 W 1 S  ++ ++  +  ++ Tartalmazza a kemény bevonatot

Polikarbonát (PC) 1,2 1,59 30 W 1 F  + ++  +++  ++ Tartalmazza a kemény bevonatot

Trivex 1,1 1,53 46 W 1 F  +++ ++  +++  ++ Tartalmazza a kemény bevonatot

Szilikát

Edzett üveg módosított, 
edzett

2,5
Optikai koronaüveg –

az edzett üveg 
nehezebb

1,52 59 W 1 S  +++  +  +  +++

Varifokális
–  Távolra, köztes távolságra és közelre látási zavarok korrekciója
– Gördülékeny váltás a távoli és közeli képek között (progresszív csatorna)
– A láthatatlan átmeneti zóna korrigálja a köztes távolságokat

Áttekintési pont
Lencse méret

Varifocal Standard
–  Szokásos terület a távolra 

és közelre látás hoz 
– Hosszú, keskeny progresszív csatorna

min. 22 mm

Varifocal Pro Work
– Nagy terület  a  távolra látáshoz
– Széles progresszív csatorna
– Optimalizált terület olvasáshoz

min. 19 mm

Varifocal Piccolo
– Lapos keretekhez alkalmas
–  Nagy terület  a  távolra 

és közelre látáshoz
– Rövidített progresszív csatorna

min. 16 mm

Varifocal Top One
–  Nagyon kényelmes, nagy látómező távolra 

és közelre látáshoz
–  Széles progresszív csatorna a nagyobb 

kényelemért
– Minimális elmosódás a perifériás területen

min. 18 mm

Varifocal Optima
–  A legújabb generációs, egyedileg 

beállított multifokális lencse
– Széles látómező bármilyen távolsághoz
– Szebb kialakítás
–  Csaknem elmosódásmentes a perifériás 

területen

min. 16 mm

Egyfókuszú
–  Távolra, köztes távolságra vagy közelre látási zavarok korrekciója

Áttekintési pont
Lencse méret

–  kb. +3,5 dioptriától aszférikus
kialakítás javasolt

Méret kb.
+/– 3,0 dpt-tól

javasolt

Közelikomfort
– Szélesebb zóna a közelre és köztes távolságra látáshoz
– 40 cm-től kb. 3 m-es munkavégzési távolsághoz alkalmas
– A lencse középső részét a 60–80 cm-es munkavégzési távolsághoz igazították
– Olvasási távolsághoz három korrekciós változatban kapható (az előzőeken felül)
– Figyelembe veszi a szemüveg viselőjének életkorát

Közelikomfort A típus
– Degresszió: 0,75 dpt.
– Életkor: < 50 év

min. 16 mm

Közelikomfort B típus
– Degresszió: 1,25 dpt.
– Életkor: 50–55 év

min. 16 mm

Közelikomfortt C típus
– Degresszió: 1,75 dpt.
– Életkor: > 55 év

min. 16 mm

Bifokális
–  Távolra látási és olvasási zavarok korrekciója
–  Látható rész a közelre látáshoz
–  A távolra és közelre látás közötti átmenet éles határral történik a két dioprtia közötti vonalnál
– Azonnali elfogadás, a két rész közötti látható határvonal segít a tájékozódásban

C 28
–  A görbített körvonal könnyebb 

átmenetet biztosít a közelre és 
távolra látó részek között

–  Eltérő fókuszú rész szélessége: 
28 mm, görbített
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Különleges lencsék
Korrekciós védőszemüvegek

Nagyobb törésmutatójú műanyag lencsék

A nagyobb törésmutatójú műanyag lencsék nagyobb 
fénytörésimutatóval rendelkeznek, mint a CR 39 lencsék. 
A nagyobb törésmutató miatt a fény jobban megtörik a lencse 
felületén, így vékonyabb lencsék készíthetők.

A törésmutató egy lencseanyag optikai vastagságát jelzi. Minél 
vastagabb optikailag egy lencse, annál lassabban hatol át a fény 
az anyagon és annál nagyobb a fénytörés. Ezért a magasabb 
törésmutatóval rendelkező lencsék nagyobb fénytörő 
képességgel rendelkeznek.

A nagyobb törésmutatójú műanyag lencséket kb. +/–4 vagy 
nagyobb dioptriához javasolják.

Egyfókuszú lencsék esetén HI 1,6 és HI 1,67 mutatóval 
rendelkező műanyag lencsék kaphatók.

Varifokális lencsék HI 1,67 mutatójú műanyagból kaphatók. 
A HI lencsék bevonata karcálló.

Aszférikus lencsék

Az aszférikus lencsék konkáv kialakítása nem folyamatos, 
hanem a szélek felé ellaposodik. Az aszférikus műanyaglencsék 
geometriáját optimalizálták, a lencsék vékonyabbak, 
könnyebbek és kevésbé domborúak, mint a szabványos lencsék.

Az aszférikus műanyag lencséket kb. +/–3,5 vagy nagyobb 
dioptriához javasolják.

UV 400 – bevonat

A műanyag lencsék felületét egy különleges anyaggal vonták be, 
amely akár 400 nm sugárzást is elnyeli. Következésképpen ezek 
a lencsék 100%-os védelmet nyújtanak az UV-A, UV-B és UV-C 
sugárzás ellen. A bevonat így alkalmas pl. bőrgyógyászati PUVA 
kezelésekhez használt védőlencsékhez.

A bevonat CR 39 lencsékhez használható és tükrözésmentes 
bevonattal is kombinálható, míg karcálló bevonatokkal nem.

Didímium lencsék

A didímium lencsék azzal a különleges tulajdonsággal 
rendelkeznek, hogy elnyelik a nátrium sárga vonallal 
jellemezhető színképét 589 nm-en, ezért használják főképpen 
üvegfúvásnál.

Amikor az üveget melegítik, a nátrium miatt sárga vonallal 
jellemezhető színkép jelenik meg halvány sárga láng 
formájában, amely elhomályosítja a munkadarabot. A didímium 
lencsék ezt kiszűrik, így az üvegtárgy hevítés közben is látható.

Azonban, ha infravörös fény elleni védelemre is szükség van, 
akkor a didímium lencsék nem megfelelőek, mivel IR áteresztő 
képességük magasan 80% felett van.

A didímium lencsék egyfókuszú modellekben kaphatók 
max. +/–4,0 dpt-ig. Mivel ezeket kifejezetten csak kérésre 
gyártják, a szállítási idő hosszabb lehet.

A didímium lencséket nem vizsgálják és tanúsítják az EN 166 
szerint, ezért ezek a megjelölések nem is találhatók meg rajta.

Nagyobb törésmutatójú műanyag lencsék

Pl.: CR 39 lencse (n = 1,50)

Lencse + 
hatással
n  1,60

Lencse + 
hatással 
n  1,50

Lencse – 
hatással
n  1,60

Lencse – 
hatással
n  1,50

Lencse – 
hatással
n  1,67

Lencse – 
hatással
n  1,50
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Tükrözésmentes bevonat · színezett lencsék
Korrekciós védőszemüvegek

Tükrözésmentes lencsék

A fény minden lencse felületéről 
visszatükröződik, ami kéretlen 
fényveszteséget jelent. A tükrözésmentes 
bevonatok csökkentik ezt a hatás, 
következésképpen a fényveszteséget.

A kiszorítás és interferencia elveire épülő 
tükrözésmentes bevonatok a lencsék fény-
visszatükrözésének csökkentésére 
használhatók.

A lencse felületét rendkívül vékony, nagy 
precizitású bevonattal látják el vákuum-
párologtatással.

A tükrözés csökkentésének előnyei:
•  Sokkal kontrasztosabb látás
•  Megnő a lencsék fényvezető képessége
•   Csökken a látási zavarok okozta 

kellemetlenség
•  Tisztább látás

A tükrözés csökkentésének különböző 
szintjei vannak:

Normál tükrözésmentes bevonat:
•  Szabványos tükrözéscsökkentés
•   A látható fénytartomány egy 

hullámhosszát szűri ki (interferencia)

Többszörös tükrözésmentes bevonat:
•  Dupla tükrözéscsökkentés
•   A látható fénytartomány két 

hullámhosszát szűri ki (interferencia)

Szuper tükrözésmentes bevonat:
•  Maximális  tükrözéscsökkentés
•   A látható fénytartomány több 

hullámhosszát szűri ki (interferencia)

Variomatic (változó árnyalatú lencsék)

A lencse felületét az UV-sugárzásra reagáló 
anyaggal vonják be.

A felület az UV-fénnyel érintkezve  változik 
és a lencse automatikusan elsötétül.

A bevonat a látható fénytartomány egyes 
részeit erősebben elnyeli, így védi 
a szemet az erős fény ellen. Amikor nincs 
UV-sugár zás, a lencsék  automatikusan 
kivilágosodnak.

A Variomatic lencsék alapszintű árnyalata 
kb. 8-10%, amely az UV-sugárzás és 
a hőmérséklet függvényében kb. 70%-osra 
változik.

A Variomatic lencsék polikarbonát és 
Trivex anyagból kaphatók korrekciós 
védőszemüvegekhez.

Színezett lencsék (állandóan)

A vakító fény elleni védelem érdekében, 
pl. kinti munkavégzéshez, a korrekciós 
védőszemüvegek és a képernyő előtti 
munkát végzők számára készült 
szemüvegek színezett lencsékkel is 
gyárthatók.

A lencsék szürke vagy barna árnyalatokban 
kaphatók 15-75%-os elnyelési szinttel.

Edzett üvegből nem gyártunk színezett 
lencséket.

Fontos megjegyezni, hogy a vakító fény 
ellen védő, >20%-os sötétítéssel 
rendelkező szűrők alkonyatkor és éjszaka 
nem használhatók.

Bevonat

LencseLevegő



230

Szemüvegek képernyő előtti munkavégzéshez
Fémkeretes szemüvegek

Teljes fémkeretek

uvex 3107
Cikksz. 6110.033
Hiv. sz. 3107 1000 55/17
Szín fekete
Lencse 55 mm
Orrnyereg 17 mm

uvex 3108
Cikksz. 6110.034
Hiv. sz. 3108 1400 54/18
Szín metál
Lencse 54 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 3109
Cikksz. 6110.035
Hiv. sz. 3109 1040 53/17
Szín fekete/bordó
Lencse 53 mm
Orrnyereg 17 mm

uvex 3110
Cikksz. 6110.036
Hiv. sz. 3110 7400 54/16
Szín zöld
Lencse 54 mm
Orrnyereg 16 mm

uvex 3102
Cikksz. 6110.025
Hiv. sz. 3102 1900 53/18
Szín szatén ezüst
Lencse 53 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 3103 lapos olvasószemüvegek
Cikksz. 6110.018
Hiv. sz. 3103 1400 50/20
Szín metál
Lencse 50 mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 3104
Cikksz. 6110.026
Hiv. sz. 3104 1000 53/18
Szín fekete
Lencse 53 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 3106
Cikksz. 6110.019
Hiv. sz. 3106 5100 50/20
Szín gesztenye
Lencse 50 mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 3103

uvex 3106

uvex 3108

uvex 3110

uvex 3102

uvex 3104

uvex 3107

uvex 3109
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Szemüvegek képernyő előtti munkavégzéshez
Műanyagkeretes szemüvegek

Teljes műanyagkeretek

*  A lencse lapos formája mi-
att ezek a keretek csak 
egyfókuszú lencsékhez 
használhatók.

uvex 3501*
Cikksz. 6110.027
Hiv. sz. 3501 1029 55/16
Szín fekete/kristály
Lencse 55 mm
Orrnyereg 16 mm

uvex 3502*
Cikksz. 6110.028
Hiv. sz. 3502 5500 49/18
Szín barna
Lencse 49 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 3503*
Cikksz. 6110.029
Hiv. sz. 3503 1029 55/17
Szín fekete/kristály
Lencse 55 mm
Orrnyereg 17 mm

uvex 3504*
Cikksz. 6110.030
Hiv. sz. 3504 1525 52/15
Szín szürke/kristály
Lencse 52 mm
Orrnyereg 15 mm

uvex 3505*
Cikksz. 6110.023
Hiv. sz. 3505 2900 55/16
Szín kristály
Lencse 55 mm
Orrnyereg 16 mm

uvex 3506
Cikksz. 6110.037
Hiv. sz. 3506 3329 55/16
Szín kék/átlátszó
Lencse 55 mm
Orrnyereg 16 mm

uvex 3507
Cikksz. 6110.038
Hiv. sz. 3507 5500 56/17
Szín barna
Lencse 56 mm
Orrnyereg 17 mm

uvex 3508
Cikksz. 6110.039
Hiv. sz. 3508 1000 54/18
Szín fekete
Lencse 54 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 3509
Cikksz. 6110.040
Hiv. sz. 3509 5500 53/16
Szín barna
Lencse 53 mm
Orrnyereg 16 mm

uvex 3501*

uvex 3502*

uvex 3503*

uvex 3504*

uvex 3506

uvex 3508

uvex 3505*

uvex 3507

uvex 3509
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Szemüvegek képernyő előtti munkavégzéshez
Nylor keretek

Nylor keretek

uvex 2101
Cikksz. 6110.012
Hiv. sz. 2101 4100 52/18
Szín piros 
Lencse 52 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 2103
Cikksz. 6110.016
Hiv. sz. 2103 3400 50/20
Szín acélkék
Lencse 50 mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 2104
Cikksz. 6110.024
Hiv. sz. 2104 1900 54/18
Szín szatén ezüst
Lencse 54 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 2101

uvex 2103

uvex 2104
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Szemüvegek képernyő előtti munkavégzéshez
Fúrt keretes szemüvegek

uvex 1101
Cikksz. 6110.006
Hiv. sz. 1101 1000 50/20
Szín fekete
Lencse 50  mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 1102
Cikksz. 6110.007
Hiv. sz. 1102 5100 51/20
Szín réz
Lencse 51 mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 1103
Cikksz. 6110.008
Hiv. sz. 1103 3400 49/20
Szín acélkék
Lencse 49 mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 1104
Cikksz. 6110.009
Hiv. sz. 1104 4100 48/20
Szín piros
Lencse 48 mm
Orrnyereg 20 mm

Fúrt keretes szemüvegek

Tükrözésmentes lencsék

Képernyő előtti munkavégzéshez használatos szemüvegekhez 
tükrözésmentes lencséket ajánlunk.
A lencsét tükrözésmentes fémoxid bevonattal látjuk el, ami 
jelentős tükrözéscsökkenést biztosít a lencse belső és külső 
felületén egyaránt.

Ez növeli a lencse fényáteresztő képességét, így tisztább a látás. 
A tükrözés miatti látászavarok okozta kellemetlenség csökken.

Bevonat

Lencse
Levegő

Normál tükrözésmentes Szuper tükrözésmentes

Jó tükrözéscsökkentés Maximális tükrözéscsökkentés

Mindkét felületet egyszer 
vonják be fémoxiddal

Mindkét felületet többször 
vonják be fémoxiddal

Reziduális tükrözés mértéke  4% Reziduális tükrözés mértéke < 2%

uvex 1101

uvex 1102

uvex 1103 

uvex 1104
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Szemüvegek képernyő előtti munkavégzéshez
Szemüveglencse technológia

Szemüveglencse technológia és testtartás a képernyő előtt

Közelikomfort lencsék

Varifokális lencsék
A varifokális lencséket úgy alakítják 
ki, hogy a viselő élesen lásson 
40 cm-től. Ahhoz azonban, hogy 
a számítógép képernyőjét tisztán 
lássa a lencsék középső és alsó 
részén keresztül a viselőnek 
módosítana kell a rendes 
fejtartásán, és a fejét szokatlanul 
nagy szögben kell tartania. 
Ez a vállak és nyakizmok folyamatos 
terhelését eredményezheti. 

Egyfókuszú lencsék
Egyfókuszú lencséket használnak 
a szokásos olvasószemüvegekben, 
amelyek lehetővé teszik, hogy 
viselőjük tisztán lásson rendes 
30-40 cm-es olvasási távolságban, 
amely egyben az ideális távolság 
a billentyűzetekhez és nyomtatott 
anyagokhoz is. Ha azonban 
az alkalmazott a számítógép 
képernyőjét és a környező területet 
is élesen szeretné látni, akkor le kell 
hajtania a fejét és át kell néznie 
az olvasószemüveg felett. 
Ez a természetellenes fejtartás 
erősen megterheli a vállakat és 
a nyakizmokat.

Közelikomfort lencsék
A Közelikomfort lencséket kifeje-
zetten a számítógépes munkahe-
lyekhez tervezték, hogy korlátlan 
látást biztosítson a számítógépes 
munka során.

Az előnyök:
–  Észrevétlen, az éleslátást 

folyamatosan biztosító átmenet 
a 40 cm es és a kb. 3 méteres 
látási távolságok között.

–  A fej ideális helyzetben marad, 
így a billentyűzet, a számítógép 
képernyője és a munkához 
kapcsolódó dokumentumok is 
tisztán láthatók

A Közelikomfort lencséket azok számára fejlesztették ki, akik számítógép 
képernyője előtt dolgoznak vagy olyan feladatot végeznek, ahol gyakran 
kell váltogatni a kb. 40 cm és 3 m látási távolságok között. Az egyedi ki-
alakítás elősegíti az egészséges látást a lényeges fókuszterületen.

Lencsetípus
A lencsetípus kiválasztásakor figyelembe vesszük a viselő számára 
szükséges„addíciót” (olvasási korrekció) és/vagy „degressziót” 
(az olvasási korrekció csökkentése a lencse teteje felé).
Kiindulási pontként a viselő életkora is használható.

Lencse kialakítása
– A viselő szokásos olvasási 
korrekciója a lencse alsó része felé 
található.
–  Az olvasási korrekció fokozato-

san gyengül a lencse teteje felé. 
A lencse felső részén a látás 
max. kb. 3 m távolságban éles.

–  A különböző részek közötti 
átmenet egyenletes, hasonló 
a varifokális lencséhez.

A Közelikomfort lencsék előnyei
–  Észrevétlen, az éleslátást 

folyamatosan biztosító átmenet 
a kb. 40 cm-es és a 3 m-es látási 
távolságok között. (A távolságok 
csak iránymutatásként szerepel-
nek, és a korrekció mértékétől 
függően eltérhetnek.)

–  Kényelmesebb látómező 
az egyes részeken a varifokális 
lencsékhez viszonyítva.

–  Természetesebb fejtartás 
a számítógép előtt. Ez segít 
a testtartáshoz fűződő panaszok, 
pl. a nyakizmok feszülésének 
csökkentésében.

Rendeléskor adja meg a kívánt lencsetípust, anyagot és stílust.

Közelikomfort Standard Közelikomfort Optima

CR 39-ből vagy 
polikarbonátból

Optimálisan kialakított látási zónák, 
nagyon kényelmes stílus, 
kapható CR 39-ből

A típus B típus C típus

Degresszió 0,75 dpt. 1,25 dpt. 1,75 dpt.

Addíció < 1,5 dpt. 1,75 – 2,25 dpt.  > 2,25 dpt.

– vagy Életkor 
< 50 év

Életkor 
50 – 55 év

Életkor 
> 55 év

A képernyő, a billentyűzet és 
az olvasott anyagok helytelen 
elrendezése az irodai 
számítógépeknél látási 
problémákat okozhat. Ahhoz, hogy 
a szemüveget viselő a különböző 
távolságokra megfelelően 
fókuszálni tudjon, a fej és 
testtartása természetellenes lesz, 
ami a testtartás okozta 
kényelmetlenséghez vezethet. 
Ahogyan öregszik, a szemlencsének 
egyre nehezebb lesz a különböző 
távolságokhoz alkalmazkodni.

A képernyő előtti munkavégzés és 
olyan tevékenységek végzése, ahol 
gyakran kell váltogatni a különböző 
látási távolságok között, jelentős 
elfáradást okoz a szem folyamatos 
megterhelése miatt.

Hagyományos 
olvasólencsék

Közelikomfort 
lencsék

Lencseanyag/stílus

A fenti ábrák és magyarázatok a különböző választható lencsék közötti különbségeket vázolják. Bemutatva a viselőt érő lehetséges hatá-
sokat és a Közelikomfort azon tulajdonságát, ahogyan áthidalja a képernyő vagy számítógép előtt dolgozók által tapasztalt problémákat.

Z

N

Z

N


	cover_HU
	uvex_HU 21 06



