
Sedite pokončno in vidite jasno!
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Optergo prizmatična očala
Optergo prizmatična očala so prva na  
svetu, ki združujejo optiko in ergonomijo. 
So revolucionaren nov izdelek, ki omo-
goča, da zobozdravniki pri delu nimajo 
nelagodnega občutka, ter bolečin  
v ramenih in vratu.

Tehnologija optičnih prizem in oblika 
okvira omogoča uporabniku, da dela 
pokončno in v sproščenem položaju.

•	 	Edinstvena	optika	spremeni	kot	gledanja
•	 	Prizmatični	segment	s	širokim	vidnim	

kotom za vsestransko uporabo
•	 	Individualno	prilagojena	optika	za	boljše	

rezultate
•	 	25	stopinjski	kot	okvirja	za	optimalno	

ergonomijo zobozdravnika 
•	 	Visoko	kvaliteten	okvir	iz	100%	Titana
•	 	Skupna	teža	samo	23	gramov
•	 	Leče	z	antirefleksnim	premazom	in	

trdim slojem

Optergo prizmatične lupe
Optergo prizmatična lupa je edinstveno 
povečevalo s prizmatičnim efektom, ki 
omogoča uporabniku, da ohranja najbolj 
udoben položaj za ramena in vrat . 

Zasnova okvira in Optergo tehnologija 
prizem, omogočata uporabniku delo v 
položaju, ki je v mejah priporočil nagiba 
vratu in pomika oči. 

•	 	Povečava	2x
•	 	25	stopinjski	kot	okvirja	za	optimalno	

ergonomijo zobozdravnika 
•	 	Visoko	kvaliteten	okvir	iz	100%	Titana
•	 	Skupna	teža	samo	34	gramov.
•	 	Lupe	montirane	skozi	očala	omogočajo	

večji vidni kot in večje udobje.
•	 	Laserski	sistem	za	natančno	nastavitev	

pozicije zagotavlja optimalen pogled in 
udobje.

•	 	Leče	z	antirefleksnim	premazom	in	
trdim slojem.

•	 	Antirefleksni	premaz	na	notranji	strani	
lup za najboljšo ostrino vida.

65%	vseh	zobozdravnikov	 
ima težave z rameni in  
vratom. Mi imamo rešitev,  
ki vam lahko pomaga!

Sedite pokončno in vidite jasno!
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Optergo preklopna lupa
Optergo preklopna lupa je zasnovana tako, 
da deluje skupaj z Optergo prizmatičnimi 
očali in naredi optimalno uporaben prizma-
tičen efekt. Tehnična rešitev omogoča nasta-
vitev preklopne lupe v enega od dveh pred-
nastavljenih	položajev.	Prednost	prizmatičega	
segmenta pride najbolj do izraza, ko je lupa v 
spodnjem položaju. Rešitev s preklopno lupo 
je namenjena predvsem tistim, ki lupe ne 
uporabljajo pogosto in lupo uporabljajo le 
občasno za preučitev rezultatov dela.

•	 	Povečava	2x
•	 	35	stopinjski	kot	za	optimalno	ergono-

mijo zobozdravnika 
•	 	Mehanizem	narejen	iz	visoko	kvalitetne-
ga	100%	Titana

•	 	Skupna	teža:	23	g	očala	+	17	g	preklo-
pna lupa

•	 	Preklopni	mehanizem	za	optimalni	vidni	
kot in udobje

•	 	Laserski	sistem	za	natančno	nastavitev	
pozicije zagotavlja optimalen pogled in 
udobje.

•	 	Leče	z	antirefleksnim	premazom	in	
trdim slojem.

•	 	Atirefleksni	premaz	na	notranji	strani	
lup za najboljšo ostrino vida.

Zobozdravnikovo delovno okolje pogosto zahteva delo v položaju, ki ni pravilno 
ergonomsko. Večina zobozdravnikov je nagnjenih naprej brez opore na rokah ali 
dlaneh in se med delom pogosto zvijajo in krivijo. Te vrste gibanja in položaja 
pogosto povzročajo bolečine. 

Skupaj z Josephom Woutersom, nizozemskim znanstvenikom in specialistom 
dentalne ergonomije, smo se odločili, da najdemo rešitev za to težavo, da raz-
vijemo edinstven Optergo koncept. Ta optična rešitev spremeni kot gledanja in 
omogoča uporabniku delo v položaju, ki bolj ali manj odpravi težave z ergono-
mijo pri delu.

Če bi morali zobozdravniki dr-
žati položaj telesa v optimalnem 
ergonomskem položaju, bi bilo 
težko pravilno opravljati delo. 
Zobozdravniki morajo gledati 
navzdol proti pacientu ali pa 
ukriviti vrat pod kotom, ki je 
ergonomsko nesprejemljiv. Edini 
način za rešitev te težave je preu-
smeritev slike z uporabo Optergo 
napredne tehnologije prizem. 

Optergo koncept
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Naš koncept smo razvili iz celovitega pogleda, kako bi moral zobozdravnik opravljati 
svojo poklicno dejavnost, brez bolečin in nelagodja v ramenih in vratu. To pomeni, da vas 
bomo naučili pravilnega sedenja in vam svetovali očala ali lupo z edinstveno optiko, ki 
spremeni kot gledanja. 

Koncept	Optergo	temelji	na	štirih	komponentah:

ERGONOMIJA

Razložimo kateri položaj pri sedenju in delu je za vas najbolj udoben in ergonomsko 
pravilen.

NASVET

Nudimo vam edinstven program prilagojen 
vašim potrebam.

EDINSTVENA OPTIKA

Optika je narejena z našo edinstveno tehno-
logijo, ki spremeni kot gledanja. Omogoča, 
da sedite pokončno. Tehnologija deluje 
enako pri prizmatičnih očalih kot pri prizma-
tičnih lupah.

POOBLAŠČENI CENTRI

Srečali boste strokovnjake, ki smo jih usposobili v ergonomiji in poznajo naše metode. 
Poučili	vas	bodo	kako	pravilno	sedeti,	da	bi	opravljali	svoje	delo	udobno	in	zdravo.

Strokovnjaki	v	pooblaščenih	centrih	igrajo	odločilno	vlogo.	Izvedejo	popolno	preiskavo	in	
analizo vaših delovnih razdalj in vam podajo nasvete glede ergonomije in funkcionalnosti. 
Prav	tako	opravijo	optične	meritve,	ki	skupaj	z	ergonomskimi	vidiki	omogočajo	delo	ob	
zdravi in pravilni drži. 

Da bi prišli do pravih rešitev, morajo biti preiskave opravljene v naših 
pooblaščenih	centrih.	Pooblaščenimi	centri	so	skrbno	izbrani	in	posebej	
usposobljeni tako, da zagotavljajo osebno prilagojene Optergo rešitve.

Prosimo	pokličite	nas	ali	obiščite	našo	internetno	stran,	da	vas	povežemo	
z vam najbližjim pooblaščenim centrom.

OPTERGO AB / Box 220 / SE-435 25 Mölnlycke / Sweden
Tel +46 31 88 77 27 / Fax +46 31 88 39 77 / info@optergo.com / www.optergo.com

Optergo koncept!
– Kaj je to in zakaj  
je dobro za vas?
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