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ΕΞΕΛΙΣΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

ADVANCED VISION ACCURACY

ΔΏΣΤΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ  
ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ

ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑVA 0,01D.



ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ 
ΥΨΗΛΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
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TA ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΑΤΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΑΠΟ ΟΣΕΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ.

Για παράδειγμα, με διόρθωση υψηλής 

ακρίβειας τα μάτια μας μπορούν να 

διακρίνουν 200 αποχρώσεις του μπλε 1.

95% των ανθρώπων αντιλαμβάνεται  τη 

διαφορά όταν δοκιμάσει φακούς με βήματα 

μικρότερα των 0,25 Διοπτριών. [σύμφωνα με 

τελευταίες έρευνες της Essilor ®]

Η Essilor ® με μόνιμο στόχο τη βελτίωση 

της όρασης, πρωτοπορεί και δημιουργεί 

τεχνολογίες και καινοτόμα προϊόντα που 

αυξάνουν τις δυνατότητες της οφθαλμικής 

διόρθωσης.

Επιστημονική έρευνα 5 ετών και ανάλυση 

100.000 παραμέτρων, οδήγησαν την Essilor ® 

στην όραση υψηλής ακρίβειας:   «Advanced 

Vision Accuracy».

1.  Leid J ,Lanthony P, Roth A, Vienot F, 2001, Dyschromatopsies,  
Bulletin des sociétés d’Ophtalmologie de France, Ετήσια έκθεση.

2.  Έρευνα που διεξήγαγε η Essilor® - 146 ασθενείς ηλικίας 18- 65 ετών –
Σιγκαπούρη– 2016.

3.  Οι οπτικές παράμετροι που αναλύθηκαν παρήχθησαν από δεδομένα 
πραγματικών διαθλάσεων και επεξεργάστηκαν ρομποτικά, μέσω 
προσομοίωσης υποκειμενικών απαντήσεων.

ΝΕΑ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΜΙΑ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 
ΜΕ ΒΗΜΑΤΑ 0,01D

Το πρωτοποριακό φορόπτερο Vision-R 

800 της Essilor® παρέχει υποκειμενική 

διάθλαση ακρίβειας 0.01D χάρη σε: 

• Εναν υπερσύγχρονο οπτικό μηχανισμό 

• Ένα έξυπνο πρόγραμμα διάθλασης (AVA)

ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ “ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ” ΕΝΣΏΜΑΤΏΜΕΝΗ 
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ KΟΡΥΦΑΙΏΝ 

ΦΑΚΏΝ ΤΗΣ ESSILOR®

ADVANCED VISION ACCURACY



ΤΟ VISION-RTM 800 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΦΑΚΟΥΣ ESSILOR® 
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AVATM
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Η διαδικασία εξέτασης Smart AVA™ 

οδηγεί βήμα-βήμα στη διάθλαση 

υψηλής ακρίβειας που απαιτείται 

για την κατασκευή των φακών με 

τεχνολογία AVA™.

•  Ακριβής ρύθμιση της διακορικής απόστασης. 

SMART AVATM

•  Ακριβής μέτρηση της απόστασης Vertex 
μέσω κάμερας.

•  Κατά την εύρεση της δύναμης και του άξονα 
του κυλίνδρου διατηρείται σταθερό το 
σφαιρικό ισοδύναμο.

•  Διόφθαλμη εξισορρόπηση και διόφθαλμη 
επιβεβαίωση με προβολή στο οπτικό άπειρο.

•  Αμεση σύγκριση της παλιάς συνταγής με 
τη νέα διάθλαση με ακρίβεια 0,25D & 0,01D 
μέσω πινάκων οπτικής οξύτητας με σκηνές 
της καθημερινότητας.

•  Εξαγωγή της τελικής συνταγής με προσαρ-
μογή σε απόσταση Vertex 12mm.

Με τη συνεχόμενη εναλλαγή διοπτρικών δυνάμεων του οπτικού μηχανισμού σε βήματα 0,01D, 

και τη χρήση ειδικών αλγόριθμων και “Smart Programs”  το Vision-RTM 800 επιτυγχάνει διόρθωση 

“Υψηλής Ακρίβειας”.   

Χάρη σε αυτή τη νέα τεχνολογία, η διάθλαση “Υψηλής Aκρίβειας” είναι πλέον πραγματικότητα! 

Η Essilor ® ενσωματώνει αυτή  τη διάθλαση υψηλής ακρίβειας στον σχεδιασμό των κορυφαίων 

φακών με τεχνολογία AVA™.

Ειδικά για την συνταγογράφηση των φακών με τεχνολογία AVATM η Essilor ® σχεδίασε το 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα διάθλασης Smart AVATM.



ES
SI

LO
R

  IN
TE

R
N

AT
IO

N
A

L 
©

 - 
RC

S 
C

ré
te

il 
43

9 
76

9 
65

4 
- M

01
35

6-
01

-e
n-

br
oc

hu
re

Καθώς γίνονται συνεχείς βελτιώσεις, αυτές οι προδιαγραφές και οι εικόνες δεν είναι δεσμευτικές και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
Το Vision-R™ 800 είναι εμπορικό σήμα της Essilor International.

 

ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ESSILOR® 
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AVATM  
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 
VERTEX EINAI ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ!

Στους φακούς με τεχνολογία AVAΤΜ η απόσταση 

Vertex έχει μεγάλη σημασία, ακόμα και σε 

χαμηλές αμετρωπίες. Για αυτό χρειάζεται να 

γνωρίζουμε με ακρίβεια την απόσταση ματιού-

φοροπτέρου και ματιού-σκελετού.

Οι μετρήσεις των αποστάσεων Vertex μπορούν 

να γίνουν  με όργανα της  Essilor®:

•  Η απόσταση Vertex οφθαλμού-φορόπτερου 

μετριέται στο Vision-RTM 800 μέσω πλευρικών 

καμερών.

•  H απόσταση Vertex οφθαλμού-σκελετού 

μπορεί να μετρηθεί επακριβώς με ηλεκτρονικά 

όργανα όπως το Eye Ruler II, το VisiofficeTM κλπ.

Στην διαδικασία εξέτασης Smart AVA™ δίνεται μεγάλη σημασία σε κάθε λεπτομέρεια που απαιτείται 

για την κατασκευή των φακών με τεχνολογία AVA™. 

Ο χρήστης για πρώτη φορά αντιλαμβάνεται  τη διαφορά και απολαμβάνει μοναδική εμπειρία 

όρασης υψηλής ακρίβειας!

ESSILOR INSTRUMENTS
81 boulevard Jean-Baptiste Oudry
94000 Créteil
France
Tel. : +33 (0)1 49 80 62 80
www.essilor-instruments.com
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Σ. Α. ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ
Αντιγόνης 84, 104 42 Αθήνα, 
Τηλ.Κέντρο: 210 51 90 000, fax: 210 51 90 090 
E-mail: info@bairamoglou.gr, www.bairamoglou.gr


