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OKULARY PROGRESYWNE
spełnią wszystkie Twoje potrzeby 

Wybrałeś najbardziej zaawansowane rozwiązanie optyczne, które zapewni 

Ci maksymalny komfort. Twoje szkła są zaprojektowane specjalnie  

dla Ciebie, począwszy od idealnie przeprowadzonego badania wzroku,  

po profesjonalne określenie indywidualnych parametrów Twoich oczu. 

Dla naszego zespołu z działu Badań i Rozwoju Varilux, Twoja satysfakcja jest 

zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego wprowadziliśmy opatentowany  

proces, łączący w sobie najnowsze badania optyczne z obserwacją i testami 

użytkowników okularów w ich codziennym życiu.

Dzięki temu szkła Varilux® to sprawdzone w praktyce, najwyższej jakości 

rozwiązanie, które zapewni Ci pełną satysfakcję.

ADAPTACJA DO OKULARÓW PROGRESYWNYCH
jest prosta!

PAMIĘTAJ

Okulary progresywne zastępują wiele par okularów – umożliwiają 

wyraźne widzenie z każdej odległości. 

Na kolejnych stronach znajdziesz porady, w jaki sposób możesz 

pomóc swoim oczom zaadaptować się, czyli przyzwyczaić, 

do Twoich okularów progresywnych.

Testy przeprowadzono zgodnie z protokołem
zatwierdzonym przez Centrum Badawcze 968 INSERM
przy Uniwersytecie im. Piotra i Marii Curie w Paryżu.



OBSZARY WIDZENIA W SZKŁACH PROGRESYWNYCH OBSZARY WIDZENIA W SZKŁACH PROGRESYWNYCH

OBSZAR DALI

Jeżeli chcesz widzieć wyraźnie przed-
mioty, które są od Ciebie mocno  
oddalone, np. drogę podczas prowa-
dzenia samochodu, krajobraz podczas 
jazdy pociągiem czy numer autobu-
su nadjeżdżającego na przystanek,  
musisz patrzeć przez górną część 
szkieł. Jeżeli za mocno podniesiesz 
głowę, będziesz obserwować świat 
przez niewłaściwą część szkieł i obraz 
będzie niewyraźny.

OBSZAR BLIŻY

Ten obszar jest niezbędny, gdy chcesz 
zobaczyć obiekty w bliskiej odległości, 
np. poczytać gazetę czy też zobaczyć 
treści na telefonie lub tablecie. 
Aby prawidłowo korzystać z tego  
obszaru, musisz skierować swój wzrok 
na dolną część szkieł. Pamiętaj, że 
szerokość pola widzenia w obszarze  
do bliży może różnić się pomiędzy  
rodzajami szkieł oraz wtedy, gdy zmieni 
Ci się korekcja.

OBSZAR POŚREDNI

Jeśli chcesz widzieć wyraźnie przed-
mioty w odległościach pośrednich, np. 
treści na ekranie komputera, korzystasz 
z obszaru położonego nad obszarem  
do bliży. Szerokość pola widzenia w ob-
szarze pośrednim może się różnić po-
między rodzajami szkieł progresywnych. 
Jest też inna, gdy zmienia się Twoja  
addycja – czyli dodatkowa moc, której 
potrzebujesz, aby widzieć wyraźnie na 
bliskie odległości.

OBSZARY PERYFERYJNE

Szkła progresywne to bardzo zaawan-
sowane rozwiązanie, które ułatwia 
widzenie na wszystkie odległości. 
Mają jednak tzw. obszary peryferyjne, 
w których obraz jest zniekształcony. 
Technologicznie nie jest możliwe po-
zbycie się obszarów peryferyjnych, 
ale po okresie adaptacji obszary te 
nie są dostrzegane przez użytkowni-
ka okularów progresywnych.



OBSZAR DALI OBSZAR DALI

SCHODZENIE PO SCHODACH

Pamiętaj, aby podczas schodzenia ze schodów pochylić głowę i obserwować 
schody przez obszar do dali. Jeżeli o tym zapomnisz, obraz będzie mocno rozmazany.  
Na początku może Ci się to wydawać nienaturalne, jednak z czasem za każdym  
razem, gdy będziesz chciał spojrzeć pod nogi, będziesz pochylać głowę. 

JAZDA SAMOCHODEM

Pamiętaj o tych wskazówkach także podczas jazdy samochodem. Szczególnie ważne 
jest, aby nie unosić za wysoko głowy. Przydatne jest również lekkie skręcanie 
głowy, gdy zerkamy w lusterka boczne.

WYKONAJ ĆWICZENIE

Usiądź wygodnie. Załóż swoje okulary progresywne i spójrz na przedmiot w odległości 
ok. 5 metrów od Ciebie. Powoli zacznij odchylać głowę do tyłu, cały czas obserwując 
wybrany przedmiot.
Powinieneś zauważyć, że początkowo przedmiot jest wyraźny i stopniowo zaczyna 
się coraz bardziej zamazywać. Część soczewki, przez którą widać wyraźnie 
przedmiot, to obszar do obserwacji dali.



OBSZAR POŚREDNI

 PAMIĘTAJ

Jeżeli w swojej pracy często korzystasz z komputera, warto zastanowić 
się nad rozwiązaniem, które da Ci pełen komfort patrzenia na odległo-
ści pośrednie. Są to tak zwane rozwiązania biurowe lub okulary do bliży 
i odległości pośrednich.

 Jeżeli nie odczuwasz pełnego komfortu w swoich okularach podczas  
 pracy na komputerze, zapytaj optyka o Varilux® Digitime™.

OBSZAR POŚREDNI

PORADY DOTYCZĄCE OBSZARU POŚREDNIEGO

Obszar pośredni odpowiada odległości od około 0,5 m do 1,5 m. Najczęściej  
z tych odległości korzystamy podczas pracy na komputerze. Nauka korzystania  
z obszaru pośredniego jest często największym wyzwaniem dla nowych użytkowników 
szkieł progresywnych. Pamiętaj o kilku wskazówkach: aby wyraźnie widzieć kompu-
ter, musisz delikatnie unieść głowę. Szerokość pola widzenia w tym obszarze może 
być nieco węższa. Dlatego też ważne jest, żeby pamiętać o delikatnych ruchach 
głowy na boki.

WYKONAJ ĆWICZENIE

Usiądź wygodnie przed biurkiem i spójrz na swój komputer. Powoli przekręć głowę 
w lewą stronę, cały czas obserwując ekran komputera. Następnie przekręć głowę  
w prawą stronę. Powinieneś zauważyć, że ostry obraz będzie widoczny przy  
odpowiednim uniesieniu głowy i w określonym zakresie ruchu głową w prawą  
i lewą stronę.



GWARANCJA ADAPTACJI

Okulary progresywne są rozwiązaniem, do którego trzeba się przyzwyczaić. 

Twoje oczy i mózg muszą przestawić się, by w inny sposób postrzegać 

świat przez okulary progresywne. Wystarczy trochę cierpliwości i czasu,  

aby wypracować nowe nawyki wzrokowe.

CZYM JEST GWARANCJA ADAPTACJI?

Wierzymy, że szkła progresywne Varilux® zapewniają użytkownikom 

najwyższy komfort. Jednocześnie mamy świadomość, że rozwiązanie  

to wymaga dopasowania się do jego specyfiki. Dlatego dajemy Ci możliwość  

skorzystania z Gwarancji Adaptacji – miesięcznego okresu na przyzwy-

czajenie się do nowych okularów progresywnych. Jeżeli w ciągu 30 dni  

od zakupu stwierdzisz, że szkła progresywne nie spełniają Twoich oczekiwań, 

masz prawo do ich wymiany na inne rozwiązanie.

O szczegóły zapytaj w swoim salonie optycznym.

 PAMIĘTAJ

• Adaptacja jest procesem, który może trwać do 3 tygodni.

 • Podczas procesu adaptacji możesz odczuwać pływanie obrazu.

 •  Jeśli po 3 tygodniach będziesz czuć dyskomfort, zgłoś się do optyka.

 •  Możesz wymienić okulary w ramach GWARANCJI ADAPTACJI.

OBSZAR BLIŻY

PORADY DOTYCZĄCE CZYTANIA

Pamiętaj, aby książkę, gazetę czy urządzenie cyfrowe trzymać poniżej linii wzroku.  
W ten sposób Twoje oczy bez wysiłku znajdą strefę do obserwacji bliży. Jeżeli 
chcesz przeczytać tekst umieszczony na wysokości Twoich oczu (np. rozkład jazdy 
tramwajów), pamiętaj, aby odchylić głowę do tyłu – w ten sposób trafisz na obszar 
przeznaczony do czytania.
Czasami, gdy tekst, który czytasz, zajmuje dużo miejsca, będziesz musiał wykony-
wać delikatne ruchy głową na boki podczas czytania. Nie przejmuj się tym, po kilku 
dniach nie będziesz zwracać na to uwagi!

WYKONAJ ĆWICZENIE

Usiądź wygodnie przed biurkiem. Trzymaj głowę stabilnie. Powoli przenieś wzrok 
na dolną część soczewki i obserwuj dokumenty na biurku. Następnie unieś wzrok  
i rozejrzyj się po pomieszczeniu. Na pewno bez problemu wyczułeś, w jaki sposób 
zmienia się moc w Twoich okularach.



PIELĘGNACJA OKULARÓW

Używaj ściereczki z mikrofibry 
do przecierania swoich okularów.

Jeżeli nie możesz pozbyć się smug i odcisków palców, 
umyj swoje okulary w ciepłej wodzie z delikatnym mydłem.

Dokładnie opłucz okulary i wytrzyj delikatnie 
gładką ściereczką.

Unikaj używania szorstkiego papieru i tkanin  
(papierowych chusteczek, koszulek, krawatów).

Nie narażaj okularów na działanie wysokiej temperatury  
(intensywnych źródeł ogrzewania, deski rozdzielczej samochodu).
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PIECZĄTKA SALONU OPTYCZNEGO


