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Forstørrende synshjælpemidler fra ZEISS
Et godt syn til hverdagens opgaver

Et godt syn har en vigtig rolle i vores hverdag, uanset om vi er på arbejde eller nyder vores fritid.
Men visse opgaver eller en forringelse af vores visuelle ydeevne kræver særlige løsninger, som
almindelige brilleglas eller kontaktlinser ikke har.
ZEISS byder på et bredt spektrum af forstørrende synshjælpemidler til netop dette formål. Udover
produkter til almindelig har den mangfoldige portefølje produkter, som er skræddersyet til
synshæmmede patienter samt produkter til professionelle brugere som f.eks. læger og teknikere,
som kan hjælpe med med deres meget ansvarsfulde arbejde.

ZEISS forstørrelsesglas
Præcis afbildning er afgørende i mange professioner og hobbyer. Her er
forstørrelsesglas fra ZEISS uundværlige hjælpemidler. De giver billeder
uden forvrængninger i hele synsfeltet.
f mere

ZEISS synshjælpemidler til synshæmmede

Støtte i et bredt udvalg af synssituationer for større selvstændighed i
hverdagssituationer – det er præcis det, synshæmmede patienter
forventer fra deres særlige synshjælpemidler. Det omfattende
produktudvalg fra ZEISS giver mange forskellige tilpasningsmuligheder,
som er skræddersyet til den individuelle brugers behov.
f mere

Forstørrende synshjælpemidler fra ZEISS til
professionelle brugere
Et præcist syn spiller en stor rolle i mange erhverv og fag. Professionelle
brugere har derfor meget specifikke krav til deres synshjælpemidler.
Kikkertlupbrilleserien fra ZEISS er den perfekte løsning til professionelle
brugeres behov.
f mere

Lignende produkter

Den opgraderede kollektion med
enkeltstyrkeglas fra ZEISS
Ny med 4 kvalitetsniveauer.
Læs mere

ZEISS er en af verdens førende producenter af
brilleglas og ser det som sin fornemste opgave
at levere maksimal præcision og komfort. ZEISS
designer og producerer brilleglas,
instrumenter og målesystemer samt
salgskoncepter og teknologiske serviceydelser,

Rengøring af brilleglas fra ZEISS
Tips fra ZEISS til skånsom pleje, som
sikrer lang brillebrugstid

Specialbrilleglas fra ZEISS
Produktløsninger til ekstreme styrker

Læs mere

Læs mere

Kontakt os
ZEISS kundeservice
 +45 70 25 70 00
h E-mail

som kontinuerligt hæver standarden indenfor
øjenoptik.



 









Læs mere

Hjælp mig med at vælge

Serviceydelser

Til optikere og øjenlæger

Forstå synet

Afstandsbriller + læsebriller

Min synsprofil

Instrumenter + teknologier

Sundhed + forebyggelse

Flerstyrkeglas

Online synstest

ZEISS brilleglas

Livsstil + mode

Solbriller

ZEISS rengøringsløsninger

Kørsel + mobilitet

Arbejdsbriller

Tilmeld dig ZEISS nyhedsbrev

Sport + fritid

Sportsbriller

Marketing webshop

Arbejde

Briller til børn
Overfladebehandlinger af brilleglas
Kontaktlinser
Rengøring af brilleglas
Hos optikeren
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