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Lentes ZEISS Visão Simples.
Bem-vindos à uma nova experiência 

As lentes Visão Simples customizadas garantem excelente desempenho visual para todos os 
usuários. Isso porque consideram não só a prescrição, como ocorre nas lentes convencionais, mas 
também a armação escolhida pelo usuário e como ela se encaixa no rosto do mesmo para, então, 
produzir as superfícies de forma a garantir uma visão binocular aprimorada.

Excelente desempenho visual

Considerando todos os dados individuais 
relevantes colhidos pelo profissional óptico ou pelo 
oftalmologista, as lentes são fabricadas levando 
em consideração dados da armação e medidas dos 
olhos para ter lentes mais personalizadas a cada 
tipo de necessidade do usuário.

Visão mais acurada em toda a superfície da lente

A avançada tecnologia Precise Form® by ZEISS permite 

mais precisão. As lentes são fabricadas com o processo 

de produção mais moderno e preciso. Isso possibilita 

uma definição de imagem com alta qualidade, 

trazendo cores mais vivas e melhor percepção 

de espaço e profundidade.

Lentes mais finas e mais planas

As lentes ZEISS Visão Simples, por serem asféricas, e 

otimizadas pelo processo Óptima® by ZEISS possuem um resultado 

estético mais agradável,  com curvatura mais suave e redução 

das formas, sem comprometer a qualidade da visão e reduzindo 

a impressão dos olhos muito grandes ou pequenos.
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Lentes ZEISS Visão Simples Acabadas DuraVision®.
Uma solução rápida e precisa em lentes Visão Simples

As lentes ZEISS Visão Simples Acabadas DuraVision® são uma opção 

rápida e precisa para os tratamentos antirreflexos premium da 

ZEISS. Elas passam pelo processo de fabricação com a reconhecida 

qualidade e precisão ZEISS, recebendo a gravação do “Z” da marca 

como atestado de qualidade. Elas estão disponíveis em cinco tipos 

de materiais para atender a diversas situações de receituários de 

maneira rápida e fácil.  

Alta precisão de fabricação 
assinada pela ZEISS

Diversos tipos de materias

Três tipos de tratamentos antirreflexo

Alta gama:
de -12.00 a +6.00. Cilíndrico até -2.00*

TECNOLOGIA

ZEISS Acabadas
DuraVision® Platinum

ZEISS Acabadas
DuraVision® Silver

ZEISS Acabadas
DuraVision® Chrome

TECNOLOGIA EM DESTAQUE

Mesmo sendo lentes que já possuem a dioptria inserida, as lentes ZEISS Visão Simples Acabadas 
respeitam os parâmetros internacionais para espessura de segurança e estética. Além disso 
recebem os tratamentos antirreflexos premium da ZEISS. Esta combinação torna as lentes em 
verdadeiras opções de alta qualidade de visão para usuário com conforto e segurança.

MATERIAL

• • • •
• • •
• •
•
•

•

TRATAMENTOS

        DuraVision® Platinum DuraVision® Silver DuraVision® Chrome  PhotoFusion®  DuraVision® Silver

ZEISS 1.50 SPH

ZEISS POLI ASP

ZEISS 1.60 ASP

ZEISS 1.67 ASP

ZEISS 1.74 ASP

*verificar disponibilidade por material
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Lentes ZEISS Visão Simples Individual.
Personalização máxima para os usuários mais exigentes

Cada vez mais, parâmetros individuais do usuário são incorporados às len-

tes ZEISS Visão Simples Individual. Isso é possível graças à tecnologia Precise 

Form®, que permite a otimização da superfície da lente para oferecer uma 

qualidade visual superior. Todos os padrões de medida são levados em 

consideração na produção das lentes, garantindo excelente adaptação e 

qualidade de visão. Não há um modo melhor de adaptar as lentes às neces-

sidades individuais de cada usuário! Tão individualizada que seu nome é 

gravado em cada lente (grava até 5 letras).

PERFIL DE USUÁRIO

As lentes ZEISS Visão Simples Individual são excelentes para usuários que necessitam 

enxergar detalhes pequenos e com precisão, ou até mesmo ter uma perfeita percepção 

de cores. Além disso, as lentes podem trazer uma visão mais nítida, principalmente 

quando existe uma dioptria alta, combinando a melhor visão e estética. 

?

As lentes ZEISS Visão Simples Individual ficam perfeitas quando combinadas com o trata-
mento antirreflexo DuraVision® Platinum, que deixa as lentes mais resistentes, transparentes 
e limpas por mais tempo. 

MELHOR ESCOLHA!

Maior nível de personalização de uma 
lente Visão Simples, utilizando todos 
os parâmetros da prescrição, armação 
e medidas de montagem do usuário

A personalização da lente em função 
da prescrição e todas as medidas do 
usuário e armação permitem adaptar 
a lente para proporcionar a melhor 
visão em qualquer direção

Customização por RX, superfície 
asférica produzida internamente, per-
mitindo posicionar o centro óptico na 
posição exata necessária para propor-
cionar a melhor visão binocular

Menor distância vértice, campos 
de visão mais amplos devido 
à construção do desenho pela 
superfície interna

Tecnologia Freeform

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA EM DESTAQUE

Nas lentes ZEISS Visão Simples Individual é possível customizar os ângulos panorâmico 
e pantoscópico de acordo com a armação escolhida ao grau máximo de personalização 
possível, permitindo ao usuário escolher qualquer armação obtendo um desempenho 
visual livre de distorções em qualquer direção em que ele olhe. Além disso, facilita 
a visão periférica em armações muito curvadas e também a visão a distâncias curtas, 
como na leitura.

Visão Simples Convencional ZEISS Visão Simples Individual
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Lentes ZEISS Visão Simples Superb.
Perceba campos de visão mais amplos

Devido à sua produção por meio da avançada tecnologia Freeform 

e aos complexos cálculos de otimização efetuados em software 

patenteado ZEISS, as lentes customizadas ZEISS Visão Simples 

Superb oferecem, a todos os usuários, campos de visão mais amplos 

e nítidos quando comparados àqueles obtidos através de lentes 

produzidas da forma convencional, inclusive as asféricas, seja qual 

for a sua necessidade.

Customização por RX, superfície 
asférica produzida internamente, 
permitindo posicionar o centro 
óptico na posição exata necessária 
para proporcionar a melhor 
visão binocular

Menor distância vértice, campos de 
visão mais amplos devido à construção 
do desenho pela superfície interna

Tecnologia Freeform

TECNOLOGIA

PERFIL DE USUÁRIO

As lentes ZEISS Visão Simples Superb são ideais para usuários que possuem uma alta dioptria. 

As lentes convencionais não conseguem ter um nível de precisão exata quando o usuário 

tem um astigmatismo alto; somente uma lente produzida em detalhes na tecnologia Freeform 

pode chegar a um resultado de alta precisão para corrigi-lo.

?

As lentes ZEISS VIsão Simples Superb têm uma melhor performance quando combinadas com o 
tratamento antirreflexo DuraVision® Platinum ou Silver, que potencializará a transparência e a 
nitidez das imagens.

MELHOR ESCOLHA!

TECNOLOGIA EM DESTAQUE

Outra vantagem das lentes ZEISS Visão Simples Superb, em relação às convencionais, é a 
visão binocular privilegiada, que é otimizada considerando o correto enquadramento que 
as lentes devem ter na armação do usuário.

Visão Simples Convencional ZEISS Visão Simples Superb
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Lentes ZEISS Visão Simples Convencional.
Enxergue todos os detalhes a seu redor 

As lentes ZEISS Visão Simples Convencional em resina combinam a 

leveza dos materiais orgânicos com superfícies asféricas, propor-

cionando melhor visão e lentes mais planas com melhor estética. 

Estão disponíveis em diversos tratamentos fotossensíveis, como o 

PhotoFusion®, e em grande variedade de colorações, além dos 

melhores tratamentos antirreflexo.

Lentes asféricas para proporcionar boa 
visão, combinadas com a leveza dos 
materiais em resina para mais conforto

TECNOLOGIA

Visão Simples Convencional ZEISS Visão Simples Convencional

PERFIL DE USUÁRIO

Míopes ou hipermétropes sempre têm uma preocupação com a estética final dos seus 

óculos, as lentes ZEISS Visão Simples Convencional proporcionam estética devido as 

lentes possuirem superfícies mais planas e também reduzindo a impressão dos olhos 

grandes ou pequenos.

?

As lentes ZEISS Visão Simples Convencional podem ser combinadas com o tratamento 

PhotoFusion®  para a total proteção contra os raios UV. Além disso, o usuário vai ter mais 
conforto em qualquer condição de luminosidade.

MELHOR ESCOLHA!

TECNOLOGIA EM DESTAQUE

As lentes ZEISS Visão Simples Convencional, em materiais minerais e orgânicos oferecem 
correção para míopes, hipermétropes e astigmatas com altas dioptrias. Essas lentes permitem 
produzir graus muitos altos, por vezes impossíveis de conseguir em materiais orgânicos, e 
combiná-los com a melhor estética possível, devido ao alto índice de refração dos materiais.
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PERFIL DE USUÁRIO

As lentes ZEISS Visão Simples Individual DriveSafe são ideais para usuários que precisam ter 

conforto nas suas atividades diárias e, principalmente, se sentem incomodados com os 

reflexos gerados pelos faróis dos carros à noite. As lentes ZEISS Visão Simples Individual 

DriveSafe reduzem em até 64% o ofuscamento gerado pelos faróis dos carros à noite. 
Leva-se em consideração as características do perfil do rosto e armação do usuário para 

fabricar uma lente única. 

?

Você pode combinar as lentes ZEISS Visão Simples Individual DriveSafe com todos os tipos 
de materiais (1.60, 1.67, 1.74) e também com PhotoFusion®, para ter lentes mais finas, leves 
e mais confortáveis.

MELHOR ESCOLHA!

Lentes ZEISS Visão Simples Individual DriveSafe.
Sua visão noturna e ao dirigir, nunca mais será a mesma

Às vezes, dirigir pode ser um verdadeiro desafio – especialmente em 

condições difíceis como chuva, nevoeiro, ao entardecer ou quando o 

brilho dos faróis dos carros que se aproximam reduz a visão a distância do 

motorista. As Lentes ZEISS Visão Simples Individual DriveSafe são adequa-

das para uso diário e oferecem a solução perfeita para situações de con-

dução difíceis. Elas satisfazem as necessidades dos consumidores que 

querem se sentir mais seguros e mais confortáveis ao dirigir.

Tecnologia ZEISS Luminance Design™. 
As lentes ZEISS Visão Simples Individual 
DriveSafe têm um design de lente 
otimizado, que levam em consideração 
o tamanho das nossas pupilas em 
condições de pouca luminosidade

A ZEISS usou, nas lentes DriveSafe, 
um novo revestimento especial 
para levar em conta as diversas 
situações nas quais nossos olhos 
estão expostos a ofuscamento.

A tecnologia FaceFit combina as lentes 
à fisiologia do rosto do usuário

Tecnologia Freeform

TECNOLOGIA

Visão Simples Convencional ZEISS Visão Simples Individual DriveSafe

TECNOLOGIA EM DESTAQUE

Cada pessoa é diferente – a tecnologia FaceFit combina as lentes à fisiologia do rosto do 
usuário. A visão ideal é crucial, especialmente em situações de condução difíceis. Como a 
anatomia facial de cada pessoa é diferente, a posição dos parâmetros de uso pode variar. 
Os parâmetros específicos de uma pessoa devem ser considerados para encontrar as lentes 
ideais. O alinhamento do design das lentes e a anatomia do rosto influenciam fortemente 
a experiência da visão de uma pessoa e afeta sua percepção natural, especialmente na 
médias e altas dioptrias.
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Lentes ZEISS Visão Simples DriveSafe.
Conforto e segurança ao alcance de todos

A atividade de dirigir tem algo de cativante. No entanto, muitas pessoas 

ainda se sentem inseguras e sem o suporte adequado de seus óculos em 

condições de baixa luminosidade, tais como dias chuvosos, entardecer e à 

noite. As lentes tradicionais não são ideais para dirigir. Combinando um 

design de lente otimizado e um revestimento especial, a solução ZEISS  

Visão Simples DriveSafe oferece uma lente de uso diário com características 

especiais para transformar a condução em uma experiência mais segura e 

confortável.

Visão Simples Convencional ZEISS Visão Simples DriveSafe

PERFIL DE USUÁRIO

As lentes ZEISS Visão Simples DriveSafe são ideais para usuários que precisam ter um 

conforto nas suas atividades diárias e, principalmente, quando se sentem incomodados 

com os reflexos gerados pelos faróis dos carros à noite. As lentes ZEISS Visão Simples 

DriveSafe reduzem em até 64% o ofuscamento gerado pelos faróis dos carros à noite.

?

Você pode combinar as lentes ZEISS Visão Simples DriveSafe com todos os tipos de materiais 
(1.60, 1.67 ou 1.74) para ter lentes mais finas, leves e mais confortáveis.

MELHOR ESCOLHA!

TECNOLOGIA EM DESTAQUE

As lentes ZEISS Visão Simples DriveSafe têm um design otimizado, que leva em consideração 
o tamanho das nossas pupilas em condições de pouca luminosidade. O resultado: uma visão 
melhor e mais precisa quando se dirige em condições de pouca luz.

Tecnologia ZEISS Luminance Design™. 
As lentes ZEISS Visão Simples 
DriveSafe têm um design de lente 
otimizado, que leva em consideração 
o tamanho das nossas pupilas em 
condições de pouca luminosidade

A ZEISS usou, nas lentes DriveSafe, 
um novo revestimento especial para 
levar em conta as diversas situações 
nas quais nossos olhos estão 
expostos a ofuscamento

Tecnologia Freeform

TECNOLOGIA



10

Lentes ZEISS Visão Simples Sport.
Visão de alta performance para atletas de alta performance

Armações curvadas normalmente resultam em visão distorcida, especial-

mente na periferia dos óculos, devido ao astigmatismo ou descentração. 

A ZEISS Visão Simples Sport leva essas distorções em consideração ao 

incorporar o ângulo de inclinação nos cálculos para um desenho óptico 

customizado. Todas as lentes ZEISS Visão Simples Sport consideram o 

ângulo panorâmico da armação para proporcionar uma melhor visão aos 

usuários, sem as distorções comuns em lentes convencionais. 

Compensação da dioptria levando 
em consideração o tamanho, o 
ângulo da armação e a inclinação

Tecnologia Freeform

Melhor percepção da visão 
espacial e contraste

Melhor adaptação em 
diferentes armações

TECNOLOGIA

PERFIL DE USUÁRIO

Muitos usuários que precisam de correção têm dificuldades quando precisam utilizar 

armações grandes ou curvadas – com lentes convencionais a visão lateral não fica 

perfeita. Somente as lentes ZEISS Visão Simples Sport podem trazer um conforto sem 

comprometer o design da armação escolhida e sua qualidade de visão.

?

As lentes ZEISS Visão Simples Sport podem ser combinadas com as colorações FARB ZEISS, que 
trazem uma diversidade de tonalidades.

MELHOR ESCOLHA!

TECNOLOGIA EM DESTAQUE

Todas as lentes ZEISS Visão Simples Sport consideram o ângulo panorâmico da armação – este 
é um dado fundamental e obrigatório para que se possam produzir as lentes de forma a 
proporcionar visão sem distorções para todos os usuários. Conhecendo este ângulo e a 
prescrição do usuário, é possível determinar quanto de compensação oblíqua é necessária para 
anular as distorções visuais ao usar armações muito curvadas ou com lentes muito grandes.

Visão Simples Convencional em 
armações curvadas

ZEISS Visão Simples Sport em 
armações curvadas
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Tratamento ZEISS DuraVision® Blue Protect.
Para qualquer situação de exposição à luz azul-violeta

O ZEISS DuraVision® BlueProtect é um revestimento desenvolvido 

especialmente para pessoas que passam muito tempo em locais 

fechados e estão expostas à luz azul-violeta de LEDs, assim como de 

telas de TVs, computadores e tablets. 

Luz prejudicial refletida por um trat-
amento especial que protege contra 
a luz azul violeta.

Camada antiestática

Camada hidrofóbica

Camada CleanCoat ultralisa

   

TECNOLOGIA

A SOLUÇÃO CORRETA DE BLOQUEIO DE LUZ AZUL-VIOLETA

ABSORÇÃO DA LUZ AZUL-VIOLETA
Lentes escuras ou de auto-escurecimento 
absorvem parcialmente a luz azul-violeta

BLOQUEIO DA LUZ AZUL-VIOLETA
ZEISS DuraVision BlueProtect reflete 
parcialmente a luz azul-violeta

GARANTIA CONTRA RISCOS  SUPERFICIAIS E D
EF

EI
TO

S 
DE

 FA
BR

ICAÇÃO

2
ANOS

Luz
Luz azul-violeta

Luz
Luz azul-violeta

O ZEISS DuraVision® BlueProtect reflete partes da luz azul-violeta vindas dessas fontes, 

impedindo que a luz entre no olho
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Tratamento ZEISS DuraVision® Platinum.
As lentes ZEISS mais duráveis de todos os tempos

O que torna as lentes ZEISS com o tratamento DuraVision® Platinum dife-

rentes? Estas lentes fortes e leves são diferenciadas, resistentes à sujeira, 

fáceis de limpar e possuem excelentes propriedades antirreflexo. Um sis-

tema integrado de várias camadas, densamente compactadas através do 

bombardeamento de íons no processo de produção, resulta numa super-

fície de lente três vezes mais resistente do que a geração anterior de len-

tes orgânicas com antirreflexo (AR).

As lentes ZEISS com revestimento DuraVision® Platinum são mais 
resistentes do que as lentes orgânicas com revestimentos convencionais

É ASSIM QUE TORNAMOS O DURAVISION® PLATINUM TÃO RESISTENTE

TECNOLOGIA CONVENCIONAL
Corte microscópico de uma lente usando 
tecnologia convencional. As camadas não 
estão encaixadas firmemente.

TECNOLOGIA DURAVISION® PLATINUM
Visão detalhada de uma lente com tecnologia 
DuraVision® Platinum vista pelo microscópio. 
As camadas estão encaixadas firmemente.

Compactação das camadas para 
uma maior resistência de até 35%

Redução dos reflexos em 20% 
em comparação aos tratamentos 
convencionais

Camada antiestática

Camada hidrofóbica

Camada CleanCoat Ultralisa

TECNOLOGIA

GARANTIA CONTRA RISCOS  SUPERFICIAIS E D
EF

EI
TO

S 
DE

 FA
BR

ICAÇÃO

2
ANOS
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Tratamento ZEISS DuraVision® Silver.
Melhor transparência e conforto

O tratamento antirreflexo ZEISS DuraVision® Silver reduz em 20% os 

reflexos, permitindo uma visão mais nítida. O tratamento também 

possui uma camada antiestática patenteada que previne o acúmulo 

de eletricidade estática. Uma vez que as poeiras e fibras não são 

atraídas para a superfície das lentes, elas permanecem limpas por 

mais tempo. 

Redução dos reflexos em 20% 
em comparação aos tratamentos 
convencionais

Camada antiestática

Camada hidrofóbica

Camada CleanCoat ultralisa

   

TECNOLOGIA

A cor azulada do reflexo residual, menos perceptível, aumenta a passagem 
de luz das lentes e oferece uma visão mais nítida. Essas lentes oferecem 20% 
menos reflexos do que os revestimentos antirreflexo convencionais

MAIOR NITIDEZ E TRANSPARÊNCIA

VISÃO NÍTIDA
Maior passagem de luz para 
uma visão ainda mais nítida.*

VISÃO NÍTIDA
Menos 20% de reflexos incômodos 
na superfície posterior garantem 
uma visão perfeita.*

MELHOR APARÊNCIA
Menos 20% de reflexos incômodos 
na superfície anterior das lentes 
garantem uma aparência melhor.*

* Em comparação com lentes ZEISS com revestimento antirreflexo padrão com reflexo residual esverdeado. 

GARANTIA CONTRA RISCOS SUPERFICIAIS E D
EF

EIT
OS

 D
E 

FA
BR

ICAÇÃO

1
ANO
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Tratamento ZEISS DuraVision® Chrome.
O revestimento mais fácil de limpar para as lentes ZEISS 

Lentes de óculos com DuraVision® Chrome são extremamente fáceis 

de limpar, graças ao revestimento ultraliso CleanCoat. Lentes de ócu-

los com um ângulo de contato elevado repelem gordura e água de 

maneira muito mais eficiente.

Camada antiestática

Camada hidrofóbica

Camada CleanCoat ultralisa

TECNOLOGIA

Lentes de óculos com DuraVision® Chrome são extremamente fáceis de lim-
par, graças ao revestimento ultraliso CleanCoat

LENTES MAIS FÁCEIS DE LIMPAR

SEM
TRATAMENTO

COM
TRATAMENTO

ANTIRRISCOS ANTIESTÁTICO HIDROFÓBICO

O tratamento antirriscos protege 
as lentes plásticas de riscos e outros 
defeitos.

O acúmulo de eletricidade estática sobre 
a superfície da lente após a limpeza 
é reduzida em até 90%, diminuindo o 
acúmulo de poeira e fiapos.

O tratamento superliso CleanCoat 
torna as lentes muito mais fáceis de
limpar, porque é lipofóbico (repele óleo) 
e super-hidrofóbico (repele água).

GARANTIA CONTRA RISCOS SUPERFICIAIS E D
EF

EIT
OS

 D
E 

FA
BR

ICAÇÃO

1
ANO
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Disponibilidade.
Surfaçadas

 -6.00  +6.00 75 
-10.00  +8.00 70 3.00 -6.00  
-10.00  +10.00 70 

ZEISS VISÃO SIMPLES INDIVIDUAL / SUPERB / DRIVESAFE / DRIVESAFE INDIVIDUAL

PRODUTO
DISPONIBILIDADE BRASIL DISPONIBILIDADE ALEMANHA

 ESFÉRICO  Ø   CIL ESFÉRICO Ø   CIL

v v

1.74

-10.00  +7.00 70  -600
-14.00  +9.00 65 3.00   
-15.00  +13.00 60
-20.00  +16.00 55

1.67 -10.00  +8.00 70 3.00 -6.00
-17.00  +10.00 70 

-12.00  +8.00 70 3.00 -6.00

1.67 PhotoFusion® 
-10.00  +8.00 70 3.00 -4.00
-12.00  +8.00 70  -6.00

-12.00  +8.00 70 3.00 -6.00

1.60
 -6.00  +6.00 75 3.00 -6.00
-10.00   -6.25 70  

1.60 PhotoFusion® 
 -6.00  +8.00 75 3.00 -4.00
-10.00  -6.25 70  -6.00

 -6.00  +6.00 75 3.00 -4.00
-10.00  +8.00 75  -6.00

1.60 Polarizado -8.00  +8.00 70 3.00 -400
-8.00  +8.00 60  

Poli -10.00  +8.00 70 3.00 -4.00

Poli PhotoFusion® -10.00  +8.00 70 3.00 -4.00

1.50  -6.00  +6.00 75 3.00 -4.00 

 -6.00  +6.00 75 3.00 -4.00 

-6.00  +6.00 75 3.00 -4.00

1.50 PhotoFusion®  -6.00  +6.00 75 3.00 -4.00

 -6.00  +6.00 75 3.00 -4.001.50 Polarizado

ZEISS VISÃO SIMPLES SPORT INDIVIDUAL / SUPERB

PRODUTO
DISPONIBILIDADE BRASIL DISPONIBILIDADE ALEMANHA

 ESFÉRICO  Ø   CIL ESFÉRICO Ø   CIL

v v

1.60

Poli

1.50

1.50 PhotoFusion® 

Poli PhotoFusion® 

1.60 PhotoFusion® 

 -4.00  +4.00 85 3.00 -4.00

-4.00  +4.00 83 3.00 -4.00

 -4.00  +4.00 85 3.00 -4.00

 -4.00  +4.00 85 3.00 -4.00

-4.00  +4.00 80 3.00 -4.00

 -4.00  +4.00 85 3.00 -4.00

ZEISS VISÃO SIMPLES CONVENCIONAL

1.67 AS

1.60 AS

1.60 AS PhotoFusion® 

1.67 AS PhotoFusion® 

 -14.00  +8.00 70 3.00 -6.00

 -10.00  +10.00 75 3.00 -6.00

 -10.00  +10.00 72 3.00 -6.00

 -14.00  +8.00 70 3.00 -6.00

1.60 Polarizado 
-8.00  +8.00 75 3.00 -4.00
-10.00   -8.00 70

Poli

Poli AS PhotoFusion® 

1.50

1.50 PhotoFusion® 

1.50 Polarizado

 -10.00  +6.00 74 3.00 -6.00

 -10.00  +6.00 74 3.00 -6.00

 -8.00  +6.00 75 3.00 -6.00

 -8.00  +6.00 70 3.00 -6.00

 -6.00  +6.00 75 3.00 -4.00

PRODUTO
DISPONIBILIDADE BRASIL DISPONIBILIDADE ALEMANHA

 ESFÉRICO  Ø   CIL ESFÉRICO Ø   CIL

v v
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Disponibilidade.
Acabadas

ZEISS 1.50 SPH
DuraVision Platinum

DuraVision Silver
DuraVision Chrome

ZEISS Poli ASP
DuraVision Platinum 

DuraVision Silver
DuraVision Chrome

ZEISS 1.74
DuraVision Platinum

ZEISS 1.60 ASP
DuraVision Silver

ZEISS 1.67 ASP
DuraVision Silver

DuraVision Platinum
ZEISS 1.60 ASP

DuraVision Platinum

ZEISS 1.50 
PhotoFusion®

DuraVision Silver
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Comparativo.
Tecnologia Precise FormTM by ZEISS

   Verifique condições especiais para adiquirir o i-terminal com o seu representante ZEISS.

Visão Simples Convencional 

Visão Simples Convencional 

Visão Simples Convencional 

Visão Simples ZEISS Individual

Visão Simples ZEISS Individual

Visão Simples ZEISS Individual

 S
ph

-0
.5

0

-1
.0

0

-1
.5

0

-2
.0

0

+6.00

+3.00

+2.00

+1.00

Plano

-1.00

-2.00

-3.00

-6,00

Cilindro

Esférico

 0
.0

0

-0
.5

0

-1
.0

0

-1
.5

0

-2
.0

0

+6.00

+3.00

+2.00

+1.00

Plano

-1.00

-2.00

-3.00

-6,00

Cilindro

Esférico

 0
.0

0

-0
.5

0

-1
.0

0

-1
.5

0

-2
.0

0

+6.00

+3.00

+2.00

+1.00

Plano

-1.00

-2.00

-3.00

-6,00

Cilindro

Esférico

AS Lentes totalmente produzidas pelo processo Precise FormTM by ZEISS permitem customizar o desenho 

em função da prescrição, aro e medidas de montagem para cada usuário. A diminuição da distância vértice 

entre o olho do usuário e a superfície progressiva permite ganho de campo visual. A precisão do processo 

Precise FormTM by ZEISS permite superfícies com melhor acabamento que proporcionam maior qualidade de 

visão independente da dioptria do usuário.

Conforme a prescrição vai aumentando, o desempenho visual das lentes convencionais diminui.
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O momento em que você vê o que não podia antes.
Este é o momento pelo qual trabalhamos.

Como os médicos tratarão seus pacientes no futuro? Qual será a função das 

fotos e vídeos nas comunicações do amanhã? Até onde a miniaturização das 

estruturas semicondutoras pode chegar? Essas e várias outras perguntas são 

o que levam a ZEISS constantemente para novas alturas de excelência.

Como pioneira da tecnologia inovadora e uma das líderes globais nos campos da 

óptica e optoeletrônica, a ZEISS sempre desafiou os limites da imaginação humana.

Com seus produtos que lançam tendências e soluções para uso na medicina, a 

ZEISS define o ritmo ao redor do globo. Tanto médicos quanto pacientes se benefi-

ciam dessas tecnologias de ponta. Um exemplo notável é o sistema de radioterapia 

INTRABEAM®  que pode oferecer a pacientes com câncer de seio um tratamento 

consideravelmente mais gentil e mais curto.

As imagens de alta definição do Senhor dos Anéis, a trilogia de filmes mais bem-su-

cedida de todos os tempos, ou a imagem cristalina que os observadores têm em 

seus binóculos ou telescópios terrestres - a ZEISS sempre revela detalhes fascinantes.

Na área da tecnologia de fabricação de semicondutores, a ZEISS está avançando cons-

tantemente para dimensões ainda menores. As soluções da ZEISS entram em ação em 

mais de meio milhão de microchips produzidos em todo o mundo. Sempre que for 

necessária precisão, os sistemas de medição e soluções de software da ZEISS contribuem 

para garantir os padrões mínimos de qualidade: aeronaves ficam mais seguras, carros 

mais rápidos e turbinas eólicas - o futuro do fornecimento de energia - mais eficientes

Ao redor do globo, duas pessoas por segundo decidem comprar lentes da ZEISS 

para óculos. Com seu foco firmemente no futuro, o grupo empresarial Vision 

Care by ZEISS, desenvolve lentes inovadoras - como as revolucionárias Lentes 

Digitais, que foram projetadas especialmente para ajudar olhos cansados e força-

dos a lidar com os desafios do uso de dispositivos digitais. 

Essa paixão pela perfeição é a força motriz por trás de todos os grupos comerciais 

da empresa. Com este objetivo sempre em mente, a ZEISS cria benefícios ao con-

sumidor e inspira o mundo a ver as coisas que antes eram invisíveis.





Conecte-se à ZEISS
www.zeiss.com.br/vision
    zeissmelhorvisao.br
    @melhor_visao
    zeissbrasil
Fone: 0800 704 7012 MKT0135


