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Hangi Gözlük Camı için Hangi Çerçeve
uygundur?
Olağanüstü görme ve stil sahibi bir görünüş için
mükemmel gözlük çerçevesi
İhtiyacınız olan gözlük camına ve kaplama cinsine karar verdikten sonra, ihtiyacınız olan
şey sizin için en uygun gözlük çerçevenizi seçmektir. Her gözlük herkese uygun değildir
ve tabii ki camlarınızın çerçeveyle mükemmel uyumlu olmasını sağlamak için bazı şeyleri
de aklınızda tutmalısınız.
Birçok konuda olduğu gibi gözlük çerçevesi için en uygun gözlük camı konusunda genelleme yapmak
mümkün değildir. Ancak, altın kural şudur – çerçevenizi seçerken sadece görsel yönlerini
düşünmemeli aynı zamanda optisyeninizle şu meseleleri tartışmalısınız: Gözlüklerinizi çoğu zaman
nerede ve nasıl kullanacaksınız? Alışkanlıklarınızdan bazıları nelerdir? Mesela spor yaparken gözlük
takmayı düşünüyormusunuz?

Çerçevesiz Gözlükler
Çerçevesi olmayan gözlükler çok moda ve şık. Aynı zamanda haﬁf ve yüzünüzün görüntüsünü
değiştirmiyorlar. Ancak bazıları daha çabuk kırılabilir. Bu gözlükler için kırılma riskine daha az meyilli
oldukları için kesinlikle f plastik gözlük camlarını düşünmelisiniz.

Nilör gözlükler de oldukça haﬁftir. Bu gözlük camları yarım gözlüklerin üst veya alt kısma yerleşmiş
bir naylon misina ile tutulurlar ve bazı durumlarda çerçeve kenarlarının üzerine. Sonuç ise kısmen
kenarsız bir gözlük görüntüsüdür.

Türkiye
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ZEISS Online Görme Kontrolü
Kontrast ve rengi ne kadar iyi görüyorsunuz?
Görmenizi hızlı ve kolay bir şekilde buradan kontrol
edin!
Görme Testini Şimdi Başlatın!

Çocuk Gözlükleri
f Çocuk gözlüklerinde genelde cam kırılmasından dolayı yaralanma riskini azaltacak şekilde plastik

gözlük camları bulunmaktadır. Sonuç olarak çocuklar için seçtiğiniz çerçeveler, çocukların
hareketliliğine müdahale edip kısıtlamasın diye sağlam ve kırılmaya dayanıklı olmalıdır.

Spor Gözlükleri
por yaparken gözlük takmayı düşünüyorsanız veya çok ﬁziksel aktivite gerektiren bir işiniz varsa,
kesinlikle plastik camlardan oluşan sağlam bir çerçeve seçmeyi düşünmelisiniz. Metal veya plastikten
yapılmış çerçeveler eşit derecede uygundur. Özellikle, bisiklet sürme, koşma veya top sporları gibi
atletik faaliyetler gözleri rüzgara, böceklere, birikintilere vs. karşı koruyacak kapatan bir çerçeve
gerektirir. Bu tür bir çerçeve seçerseniz, f özel bombeli camlara ihtiyacınız olacaktır.

Progresif Gözlük Camları
Eğer f gözlüklerinizde progresif cam olacaksa, optisyeninizden farklı mesafeler için tüm gözlük camı
alanında kullanmaya uygun olacak özel çerçevelerin seçiminde size yardımcı olmasını isteyin.
Progresif gözlük camlarının alt kısmının okuma alanına özel olduğunu düşünürse, minimum montaj
yüksekliği alt okuma alanını rahat bir şekilde kullanabilmenizi sağlayacak şekilde öngörülür.
Bu yükseklikler optisyen tarafından göz bebeğinin merkezinden çerçevenin alt kısmı arasındaki
mesafeyi ölçerken belirlenir. Sonuç olarak her çerçeve progresif camla kullanılamaz.
“Kısa Tasarım” diye anılan modern progresif cam jenerasyonları çağdaş dar çerçeve tasarımları için
özel olarak geliştirilmiştir. Daha fazlası için optisyeninizle görüşünüz.

Görme Proﬁlim
Kişisel görme alışkanlıklarınızı şimdi belirleyin ve
kişiselleştirilmiş gözlük camı çözümünüzü bulun.
Görme Profilinizi şimdi kontrol edin!

Yakınınızdaki ZEISS Gözlükçüsünü Bulun

Sokak, Şehir









İlgili Makaleler

Mükemmel gözlük
camı tasarımının
arkasındaki sır
Çokça deneyim,
matematik ve gözlük
kullanıcılarının
ihtiyaçlarının kesin olarak
bilinmesi kişiye uygun
çözüm sağlamak için
gereklidir

Gözlük Camlarınız
plastikten mi yoksa
camdan mı olsun ?
Hangi hasta için hangi
materyal en iyisidir?
Gözlük alışverişine
çıkmadan önce ödevinizi
yapın, böylece daha iyi
görmenin keyﬁni
çıkarabilirsiniz.

Günümüzde oftalmik
optik teknolojisi: Son
on yılda optik
konsültasyonda neler
değişti
Almanya'daki Aalen
Üniversitesinden Volker
Meyer ve Heinrich Rath
DAHA İYİ GÖRME ile
görüştü

İşyerinde kullanılan
büyütmeli görme
sistemleri: Daha iyi
görmenin yeterince iyi
olmadığı zaman
İşyerindeki detaylar
nedeniyle keskin gözlere
sahip olması gerekenler
için ZEISS’ in hassas
lupları
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İlgili Ürünler

ZEISS Gözlük Camı Temizleme
Ürünleri
Yumuşak, kolay ve etkililer.

Progresif Gözlük Camları:
her mesafede yeniden iyi görmenin
tadını çıkarın.

Sporcular için güneş gözlüğü
camları.
Gözlük camının kenarına kadar
uzanan net görmenin tadını
çıkarırken gözlerinizi koruyun.

Daha fazla bilgi
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