
slabovidne   Pripomočki za



Švedsko podjetje Multilens in podjetje Schweizer iz Nemčije sta dve ločeni in
neodvisni podjetji iz dveh evropskih dežel. Imata pa enake ideje o rehabilitaciji
slabovidnih in o optični pripomočkih za ljudi s prizadetim vidom.

Multilens in Schweizer se dopolnjujeta z idejami in izdelki. Obe podjetji
imata iste cilje glede kvalitete in pomembnosti partnerskega sodelovanja.
Najpomembnejše ideje so inovativnost, medsebojno sodelovanje in skrb 
za uporabnika.

Multilens in Schweizer imata isti cilj, izboljšati vid z kombinacijo uporabe
njunih izdelkov in tehnologije za ustvaritev kompletnega asortimana 
pripomočkov za slabovidne. Ljudje s prizadetim vidom (Visually Impaired
People) so za obe podjetji osebe VIP.

V tej brošuri boste našli kratek
pregled asortimana pripomočkov
za slabovidne. Za več informacij
o posameznih izdelkih
pokličite: 
DIOPTA d.o.o. 

CD ni priložen? 

pokličite 01 51 981 48 ali pošljite
e-mail: diopta@siol.net
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Lupe z osvetlitvijo
ÖKOLUX plus / ÖKOLUX 

Stoječa lupa z zaprto lečo.
9 povečav 8-56D, na voljo tudi z
antirefleksnim slojem.
LED osvetlitev, temp. pribl. 6.000K.
Dolga življenska doba baterij. 
Na voljo tudi kolekcija Silver line.

KRYPTOLUX 
Stoječa lupa z zaprto lečo.
5 povečav 8D-28D, na voljo tudi 
z antirefleksnim in trdim slojem.
Kripton žarnica, temp. pribl.
3.000K, življenska doba žarnice
približno 400 ur.
Na voljo z akumulatorskimi
baterijami ali za priklop na 220V.

MODULAR 
Stoječa lupa z zamenljivimi
glavami.
7 povečav 8D-39D, na voljo tudi 
z antirefleksnim in trdim slojem.
Kripton žarnica, temp. pribl.
3.000K, življenska doba žarnice
približno 400 ur.
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Lupe z osvetlitvijo
Na voljo z akumulatorskimi
baterijami ali za priklop na 220V
s samodejnim senzorskim
izklopom.
Verzija za priklop na 220V na
voljo tudi z ročnim stikalom za
vklop in izklop, ter halogensko
žarnico, temp. pribli. 3.000K,
življenska doba žarnice približno
2.000 ur.

ÖKOLUX plus MOBIL /
ÖKOLUX MOBIL

Ročna lupa.
9 povečav 9D-56D, na voljo 
tudi z antirefleksnim in trdim
slojem.
LED žarnica, temp. pribl. 6.000K.
Zelo dolga življenska doba baterij.
Na voljo tudi kolekcija Silver line.

MODULAR MOBIL 
Ročna lupa z zamenljivimi
glavami.
5 povečav 9D – 39D.
LED žarnica, temp. pribl. 6.000K.
Zelo dolga življenska doba baterij.
Na voljo tudi kolekcija Silver line.
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Žepne lupeBralne lupe

Primerne ne samo 
za branje, temveč
kjerkoli potrebujete
povečavo. Najbolj
poznan klasičen
pripomoček. Različne
konstrukcije leč
narejene iz optičnega
PMMA ali stekla,
različnih povečav ter
različnih oblik.
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Razne lupe 
in priborŽepne lupe

Priročne in enostavne
za uporabo doma ali
na poti. Velik asorti-
man povečav, oblik,
kakovosti umetnega
usnja in barv.

Lupe z osvetlitvijo in
brez, za uporabo v
tehničnih poklicih ali
za slabovidne. Posebne
lupe oblikovane za
posebno rabo. Cenejše
lupe za hobi, zabavo
ali darilo. Pribor, ki
resnično pomaga
uporabniku.



Visoke adicije
RIDO-CLIP

Binokularna lupa, ki se natakne
na očala, v 3 povečavah, 
s konvergenčnimi prizmami.

ML BINO
Binokularne visoke adicije s
prizmami za podporo konver-
gence do +12D s stekli CR39.   
Na voljo s 7 različnimi okvirji. 
Možna individualna korekcija 
s cilindrom, različnimi premazi, 
filtri in barvanjem.
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ML MONO
Monokularne visoke adicije z
uporabo enega optičnega stekla
in povečavo do 12x.
Na voljo s 7 različnimi okvirji. 
Možna individualna korekcija 
s cilindrom, različnimi premazi, 
filtri in barvanjem.

ML A2 / ML APLANAT
Aplanatski sistem leč za
monokularno rabo, sestavljen 
iz 2 več slojno razzrcaljenih 
leč za ekstremno ostro sliko, 
brez popačenja, do moči +52D.
Enostavna montaža na korekcijski
okvir.
Možna individualna korekcija 
s cilindrom, različnimi premazi, 
filtri in barvanjem.
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PLANO STEKLA
Blokirajo samo določen del
barvnega spektra svetlobe pod
določeno valovno dolžino.
Leča prepušča skoraj vso svetlobo
nad določeno valovno dolžino. 

8 različnih filtrov med 400nm 
in 585nm v CR39 in deloma 
v Polikarbonatu.
Enostavno brušenje in vstavljanje
v korekcijski okvir.
Na voljo tudi s svetlim ali temnim
polarizatorjem, transition stekla,
prav tako tudi z različnimi nanosi
in barvanjem.

NATIKALA
Natikala za takojšno uporabo, 
z ali brez okvirja, izdelana v rangu
plano stekel.

Filtri



KOREKCIJSKI OKVIRJI 
Z MAGNETNIM
NATIKALOM

Okvirji različnih oblik in barv za
korekcijska očala z magnetnim več
robnim natikalom.
Natikala z vstavljenimi polaroidnimi
stekli in natikala v katere se lahko
vstavi kakršnakoli stekla, med
drugimi tudi filter plano stekli.

GOTOVA OČALA
Ženska, moška ali unisex 
gotova očala z vstavljenimi 
filter plano stekli.



Specialni sistemi leč
GALILEI

3 povečave od 2,1x do 2,7x 
in širok izbor dodatnih leč za
branje.
Enostavna montaža na očala.
Enostavno vstavljanje potrebne
refrakcijske vrednosti ali
nastavitev ustrezne goriščne
razdalje.

ML VIDI
Galileo sistem z 25° širokim
vidnim kotom in povečavo 1,8x,
nastavljenim na razdaljo 2m.
Odmično natikalo za daljavo ali
bližino, brez ali s prizmami za
binokularno uporabo.
Enostavna montaža na očala
Individualna korekcija s cilindrom,
filtrom ali barvanjem.
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Specialni sistemi leč
ML COMBI

Galileo sistem z 1,2x povečavo in
vidnim kotom 58° ali 1,4x poveča-
vo in vidnim kotom 48°.
Enostavna montaža na očala.
Individualna korekcija s cilindrom,
filtrom ali barvanjem.
Idealno za primere, ko je dobra
orientacija pomembnejša od
najboljšega vizusa.

KEPLER
Teleskop za montažo na očala ali
za uporabo z roke, z nastavljivo
goriščno razdaljo in povečavo od
3x do 8x. Premer objektiva od 
9 do 30mm.
Na voljo različni pribor, kot so
adapter za gledanje na blizu,
naprstnik in stojalo.
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Delovni
pripomočkiOsvetlitev 

Posebne svetilke visoke
svetilnosti, homogene
svetlobe, majhne
porabe energije in
nizkim toplotnim
sevanjem. Svetilke, 
s podstavkom za na
mizo, namizno spono,
prenosne ali talne.
Različna temperatura
svetlobe, med 2.700K
in 6.500K.
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Posebna stekla
Delovni
pripomočki

Posebni delovni
pripomočki za
oftalmologe,
optometriste, 
ortoptiste in optike,
kot so testi vida 
ali probni okviri z
namenom ugotoviti
resnično potreben
pripomoček za
slabovidno osebo.

Eno žariščna stekla,
bifokalna, trifokalna 
ali progresivna stekla.
Prizmatične leče,
posebno brušena
stekla, polaroidna 
in transition stekla, 
ML OPTIO stekla, ki
kombinirajo različne
segmente v eni leči.
Stekla narejena po
posebnih zahtevah.



Vaš specialist za pripomočke za slabovidne:


