
MEER WETEN?
Uw specialist vertelt u graag meer over de
metingen met het Visioffi  ce® X-meetsysteem 
voor op maat gemaakte brillenglazen.

www.essilor.nl

Met op maat gemaakte
brillenglazen, aangepast
aan uw specifi eke
kijkgedrag én -behoefte. 

IederIeder

Ieder mens is

Kies daarom voor
op maat gemaakte
brillenglazen, voor
een scherper en
rustiger beeld.
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Iedereen heeft een dominant oog dat bepalend
is voor ons zicht. Kiest u voor Varilux® Xclusive 4D dan 
wordt er ook rekening gehouden met uw dominante 
oog. Door uw brillenglazen te personaliseren aan
de hand van het dominante oog ervaart u een
verbetering in uw reactiesnelheid. Deze technologie
is uniek en wordt ‘refl ex vision’ genoemd. 

Standaard brillenglazen zijn gemaakt met het idee
dat draaipunt van het oog - het ‘Eye Rotation Centre’-
altijd op dezelfde plek zit. In werkelijkheid kan dit wel 
30% verschillen, afhankelijk van de bouw van uw oog 
en brilsterkte. Door met het systeem de EyecodeTM

te meten kunnen de brillenglazen tot vijf keer
preciezer worden geproduceerd, aangepast aan
de eigenschappen van uw ogen. Dit resulteert in
direct moeiteloos scherp zicht.  
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Het oog is misschien wel het belangrijkste zintuig
waarmee we de wereld om ons heen waarnemen.
Het is dan ook prettig als u met uw ogen kunt genieten 
van een scherp en ‘rustig’ zicht. Met gepersonaliseerde 
brillenglazen - speciaal voor u gemaakt.

DE BASIS
Wanneer u een bril met de juiste correctie draagt, heeft u 
nog geen garantie op optimaal zicht. Het is mogelijk dat 
u uw houding van het hoofd of uw kijkgedrag moet aan-
passen om comfortabel te kunnen zien. Dit kan zorgen 
voor problemen bij het traplopen, het autorijden of bij 
het lezen. Maatwerk biedt hier de oplossing. 

MAATWERK: MÉÉR DAN EEN OOGMETING
Om een brillenglas precies voor u op maat te produceren 
zijn er meer gegevens nodig over enkele persoonlijke 
kenmerken. De standaard oogmeting, waarbij alleen de 
afwijking van uw ogen wordt bepaald, moet daarvoor 
uitgebreid worden met een geavanceerde meting met
de nieuwste techniek van Visioffi  ce® X. 

Visioffi  ce® X maakt een zeer precieze 3D-reconstructie 
van uw ogen ten opzichte van de brillenglazen. Diverse 
metingen van o.a. de specifi eke eigenschappen van uw 
montuur, de afstand tussen uw pupillen en de manier 
waarop u door uw bril kijkt worden razendsnel en zeer 
nauwkeurig uitgevoerd. Door deze gegevens wordt het 
ontwerp van uw brillenglazen afgestemd op uw natuur-
lijke houding. Tot slot wordt het unieke ‘oogrotatiepunt’ 
bepaald voor uw linker- en uw rechteroog. Dit zorgt voor 
nog meer precisie, waar u als brildrager van profi teert 
met een scherper en rustiger beeld.  

Wij durven dus wel te zeggen: met op maat gemaakte
brillenglazen kan uw zicht kan nog zoveel beter!

KIJKGEDRAG De meting is een 
fantastische
ervaring op zich, 
waarbij ik inzicht 
krijg in mijn
specifi eke
kenmerken.    

WIJ METEN
WEL BETER

WAT MEET VISIOFFICE® X?
De meting is een fantastische ervaring op zich.
Duidelijk beeld en gesproken boodschappen geven
u zelf direct inzicht in uw specifi eke kenmerken.
De camera’s meten met ongekende precisie diverse 
kenmerken, waaronder:

Optimaal zicht met Visio�  ce® X

Hoe bewegen uw ogen en uw lichaam bij actief kijken?  
Uw opticien meet met Visioffi  ce® X een reeks van uiterst 
precieze, individuele metingen van uw kijkgedrag.
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Visioffi  ce® X meet door de H3D technologie met een 
nauwkeurigheid van één tiende graad uw natuurlijke 
houding als u in de verte kijkt. 
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