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 ZEISS opticien in uw buurt

Home / ZEISS producten / Vergrotende visuele hulpmiddelen

Vergrotende visuele
instrumenten van ZEISS.
Zie dingen die u vroeger niet zag.

Indien u het best mogelijk zicht wilt, volstaat een gewone bril soms niet. Vergrotende visuele
instrumenten bieden extra ondersteuning: van vergrootglazen voor alledaags gebruik tot speciale
oplossingen voor personen die lijden aan ernstige visuele beperkingen, ook wel slechtzienden
genoemd, en voor professionele toepassingen.





h

Vergrotende visuele instrumenten van ZEISS.
Geniet van maximaal zicht dankzij op maat gemaakte oplossingen voor
alledaags gebruik, voor uw hobby of voor uw werk.
Vergrotende visuele instrumenten van ZEISS helpen u het best mogelijke zicht te krijgen. Ze zijn
precies op maat gemaakt voor uw ogen en aangepast voor uw speciﬁeke toepassing. Ook zijn ze
comfortabel en eenvoudig te gebruiken. Ze bieden u daarnaast een uitstekende beeldkwaliteit met
nog steeds een maximaal gezichtsveld. Naast producten voor alledaagse toepassingen omvat ons
uitgebreide aanbod ook vergrotende visuele instrumenten die voldoen aan de speciale vereisten
voor slechtziende patiënten. Er zijn ook oplossingen voor professionele gebruikers, zoals artsen en
technici.

Opticien zoeken
Vind een ZEISS opticien in uw
buurt.
Straat, Woonplaats



Vergrootglazen: de klassieke
oplossing als vergrotend visueel
instrument.
Optimale visuele prestaties voor elke
toepassing.
ZEISS vergrotende visuele instrumenten zijn beschikbaar in verschillende
versies: als vergrootglas om vast te houden, loepen die u op uw hoofd
plaatst of als vergrootglazen in zakformaat die handig zijn wanneer u
onderweg bent of voor speciale toepassingen. Voor vergrootglazen geldt
hetzelfde als voor brillen: ze moeten op maat zijn gemaakt voor de
persoon die ze gebruikt. Ook moeten ze geschikt zijn voor de speciﬁeke

toepassing om de best mogelijke prestaties te garanderen. Vraag raad
aan uw opticien.
f Meer informatie over ons aanbod loepen en vergrootglazen vindt u

hier

Voor mensen met een ernstige
visuele beperking.
Op maat gemaakte visuele
instrumenten voor meer ﬂexibiliteit en
een hogere levenskwaliteit.
Het uitgebreide aanbod van ZEISS biedt optimale ondersteuning in
verschillende situaties en is perfect afgestemd op uw speciﬁeke
behoeften en visuele vereisten. De vergrotende visuele instrumenten voor
slechtzienden bieden verschillende persoonlijke opties en oplossingen.
Denk hierbij aan multifocale vergrootglazen, telescopische brillen, kleine
monoculaire telescopen of ﬁlterende brillenglazen voor personen die
gevoelig zijn voor verstrooid licht of schittering door een
netvliesaandoening. Uw opticien bespreekt graag de verschillende
mogelijkheden met u.
f Hier vindt u meer informatie over vergrotende instrumenten van

ZEISS voor mensen met een ernstige visuele beperking.
f Wat is een visuele beperking?

Geniet van een optimaal zicht en
zie zelfs de kleinste details.
Vergrotende visuele apparaten voor
professionele gebruikers.
ZEISS heeft een groot aanbod teleloepbrillenglazen en opzetloepen die
een ideale oplossing bieden voor bijna elk professioneel gebruik waar
precisiezicht een essentiële rol speelt. Deze speciale visuele instrumenten
zijn beschikbaar met en zonder verlichting en zijn op maat gemaakt zodat
ze passen bij uw speciﬁeke zichtproﬁel en uw werkplek. De drager geniet
van een comfortabel, groot gezichtsveld en kan zelfs de kleinste details
zien.
f Hier vindt u meer informatie over vergrotende instrumenten van

ZEISS voor professioneel gebruik

5 tips over vergrotende visuele instrumenten

1. Indien u problemen ondervindt met uw gezichtsvermogen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw opticien. Hoe sneller zichtproblemen of
oogaandoeningen worden vastgesteld, hoe beter de arts u zal kunnen

helpen. Gebruikelijke symptomen omvatten moeilijkheden met het lezen
van kleine letters, een minder nauwkeurig zicht, afwijkend kleurenzicht,
gevoeligheid voor schitteringen, wazig zicht of een ernstig beperkt zicht.





Gerelateerde producten

ZEISS AdaptiveSun
Slimme zonnebrilglazen voor een
praktische, modieuze stijl.
Meer informatie

Meekleurende brillenglazen
Een bril voor iedere gelegenheid.

Meer informatie

Mijn Kijkproﬁel
Bepaal nu uw persoonlijke kijkbehoeftes en vind
een brillenglasoplossing die bij u past.
Controleer nu uw Kijkprofiel!

Gekleurde brilglazen
Zonnebrilglazen: welke tint is de
juiste voor u?
Meer informatie

Vind een ZEISS opticien bij u in de buurt



Straat, Stad
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