
be 4ty+® S-Fusion 
Svájci  progresszív lencse –
Tapasztald meg a látás új élményét



Speciális svájci fúziós technológia
A különböző életstílusoknak megfelelően, azok figyelembe vételével 

alakították ki az újabb fókuszpontokat

Swiss HD technológiára épülő
Optiswiss fejlesztés



40 000
mérési pont

–
Minden mérési pont további 
nyolc ponthoz csatlakozik

–
320.000 mérési pont

a teljes felületeten

A SVÁJCI 
KAPCSOLÓDÁSI 
TECHNOLÓGIA

•  Az Optiswiss által eddig kifejlesztett 40.000 mérési pontot figyelembe vevő HD technológiát bővítették
 a be 4ty+ S-Fusion megalkotásakor.

• Minden egyes mérési pont további nyolc ponthoz csatlakozik.

•  Ezáltal egy hihetetlen, 320.000 mérési pontot figyelembe vevő felületet alakítanak ki minden lencsénél. 

• Ez az eddigieknél tökéletesebb, precíz és páratlan képalkotást tesz lehetővé.

Előnyei 

1. Gyors látószög váltás esetén a legoptimálisabb látáskomfort 

2.  Ideális közeli és köztes távolságok nézésekor is 

3. Szenzációs mélységélesség a 320.000 mérési pontnak köszönhetően 

4.  Pihentető, maximális torzításmentesség, nincs „imbolygó” hatás.

5.  A legmagasabb minőségű lencse amely svájci precizitással készült



–
Asztigmatikus korrekció

ideális orientációja 
–

ÉLESSÉG<<<< >>>>

A LEGMAGASABB SZINTŰ 
ASZTIGMIA KORREKCIÓ

• A perifériás asztigmia, különösképpen az asztigmia csúcsértéke ez idáig mindig központi szerepet kapott.          
A cél az volt, hogy ezt a csúcsértéket a legalacsonyabban  tartsák. A be 4ty+ HD technológiának köszönhetően   
a maximális asztigmia mértékét, felületi eloszlását és a fő metszet tengelyének a helyzetét optimalizálták.               
A be 4ty+ S-Fusion ezt a technológiát fokozza, mely során a különböző dioptriák közötti átmenet még finomabb.

•  A lencse kialakításakor figyelembe veszik a függőleges és vízszintes tengelyek mozgását, ezáltal az 
asztigmatikus korrekció a legmegfelelőbb tengelybe kerül. Mivel az asztigmia eloszlása a felületen alapvetően 
meghatározza a multifokális lencse spontán megszokását, így ez a fejlesztés lehetővé teszi a zavaró torzítások 
még magasabb fokú kiküszöbölését.

Előnyei 

1. Sokkal kontúrosabb, élesebb széli képalkotás

2.  Spontán megszokás 

3. Maximális torzításmentesség

4. 100%-ban egyénre szabott

5. Zavartalan dioptriaátmenet



High Precision
Cylinder Orientation

Swiss 
Connect

Swiss Fusion Technology

be 4ty+® S-Fusion
A svájci kapcsolódási HD technológia és a legmagasabb szintű

asztigmia korrekció tökéletes ötvözése



Választható design, minőségi kialakítás

Előnyei
• A lencse viselőjének teljesen 

személyes szokásainak 
megfelelően gyártható

• Fokozott vizuális élmény 
a választott távolságnak 
megfelelően  

• A hagyományos progresszív 
designtól eltérő kialakítás

COD® – Consumer Oriented Design (Személyre szabott tervezés)
Háromféle kialakítás közül lehet választani, a vevő által legtöbbet használt távolsághoz igazítva

Előnyei
• Progresszív lencse, amely 

teljesen az adott keret 
paramétereire lett gyártva

• Teljesen feszültségmentes 
lencse 

• A lehető legesztétikusabb 
kialakítás

FMAT® – Frame Matching Technology (Keretillesztési technológia)
A felület kialakításakor maximálisan figyelembe veszik a keret tulajdonságait, a demo lencse 
bázisát, így a lehető legesztétikusabb, feszültségmentes lencsét készítik. A bázisgörbület 
egyénileg is változtatható +/- irányban, ebben az esetben a dioptriaérték automatikusan 
átszámolódik a tökéletes képalkotás érdekében. A görbületszámításnál mindig az 1,523 az alap.

Konvex lencse

Feszültségmentes

A lencse görbülete
a kerethez igazítva

Esztétikus

Konkáv lencse

A lencse görbülete
a kerethez igazítva

Esztétikus

Feszültségmentes

F design 
A felső rész
kiszélesedik 

B design
A középső részre 

összpontosít

N design
Az alsó rész
kiszélesedik 

UDI – Unique Device Identification
(Egyedi termékazonosító)
Mindegyik be 4ty+ S-Fusion lencse egyedi gravírral 
van ellátva. Amennyiben ezt a gravírt látja,
biztos lehet benne, hogy a lencse Baselben készült.



3 fő generációs célcsoport

Az ú.n. X-generáció | 1965-1980
Erre a korra jellemző az első számítógépek 
megjelenése és a különböző technológiák elterjedése.

A „Baby-Boomerek” | 1945-1964
A kor fő jellemzője a földi kábeles (vezetékes) telefon 
és a televízió széleskörű elterjedése

Az ú.n. „Érett“ generáció 1945 előtt születettek
Erre korra jellemző az autók elterjedése



Minden életstílushoz fejlesztve
Az elmúlt évtizedeket döntően befolyásoló tényező volt a mobil technika robbanásszerű fejlődése 

(számítógépek, e-mailezés és sms gyakorivá válása, közösségi média használata, stb.) a mindennapi életre. 
Ezt a progresszív lencsék tervezésekor sem lehetett figyelmen kívül hagyni, újabb és újabb fejlesztéseket 

kellett eszközölni, új irányvonalakat kellett kialakítani. A be 4ty+ S-Fusion a legújabb svájci fejlesztésű 
progresszív lencse, amely a megváltozott életvitel maximális figyelembe vételével lett kialakítva, páratlan 

komfortérzetet és a legtökéletesebb látás élményt biztosítva viselője számára. Legyen szó munkáról
vagy a szabadidő eltöltéséről, a be 4ty+ S-Fusion minden körülmény között tökéletes látást biztosít.

Az egyensúlyozó
Ő a munka és a szabadidő között igyekszik megteremteni a tökéletes 
egyensúlyt. Ők a legfőbb progresszív lencse viselők, hiszen ők fektetik a 
legnagyobb hangsúlyt az élet összes területére. Számukra éppúgy fontos a 
munka, mint a szabadidő eltöltése.

A sokrétű 
Ő az, aki a digitális eszközöket képes egyszerre használni – egyszerre nézi a tévét, 
miközben bújja az internetet és nyomja a telefonját, újságot és e-book-ot olvas, 
miközben tabletezik.

A multimédia rajongó
Ő az, aki gyakran váltja digitális eszközeit, ismeri a piac legújabb technikai     
trendjeit, követi is azokat, folyamatosan használja az internetet, mobiltelefont,    
online vásárol, stb.

Az aktív
Az élet számos területén a maximumot nyújtja, számos tevékenységet folytat, 
a munkahelyén kívül házi – és kerti munkát végez, éttermekbe jár, utazik, 
gyerekekkel vagy épp az unokákkal foglalkozik – azaz pezsgő életet él.

A progresszív lencseviselők között is különbséget
lehet tenni mindennapi szokásaik szerint.
Az alábbi  példák valamelyikéből biztos magára ismer bárki:

be 4ty+® S-Fusion





A viselők fő
követelményei

Elvárások:

Minőség | Rugalmasság | Kényelem 

Optimális és gyors alkalmazkodás
a változó körülményeknek
megfelelően

Zavartalan fókuszváltás a különböző 
látótávolságoknál

Nagyfokú rugalmasság, 
torzításmentes képalkotás 

Egyforma vizuális élmény
mind a bel – mind a kültéri 
tevékenységek során

A  megváltozott életvitel 
magasabb elvárásokat 
követelt a szemüveget 
viselők körében. 

Mivel napjaink része lett
a digitális média, megnőtt az igény
a progresszív lencse
tökéletesítése iránt.



A modern kor elvárásainak megfelelő tökéletes megoldások

A be 4ty+ S-Fusion maximálisan figyelembe veszi a korszerű progresszív lencsékkel szemben
támasztott összes követelményt, ezáltal biztosítva a tökéletes látást minden helyzetben

Gyors és zavartalan 
fókuszpont váltás       
Le- és fölpillantáskor

Gyors és zavartalan fókuszpont váltás 
a közeli tárgyak nézésekor, olvasáskor
Például ha a telefonról a könyvre nézünk 

Gyors és zavartalan 
fókuszpont váltás 
Jobbra és balra történő 
fejmozgásnál

Tökéletes alkalmazkodás minden 
életkörülményhez
A különböző kialakítási                       
lehetőségeknek köszönhetően

Dinamikus vizuális élmény
Minden látási körülmény között

be 4ty+® S-Fusion
kifejezetten a legújabb
vizuális követelmények
teljesítésére tervezték.



Különösen nagy hangsúlyt fektettek                 
az ú.n. köztes zóna kialakítására

Ennek megfelelően a köztes és a közeli tárgyak észlelésekor fellépő 
összes zavaró torzítást kiküszöbölték, így ez a lencse ideális
a 22 és 38 cm közötti távolságban való használatra is. 

A legújabb fejlesztésű be 4ty+ S-Fusion lencsék a tökéletes 
megoldást kínálják, mivel a legújabb kutatások eredményeire 
alapozva lettek megalkotva.

Előnyei 

 kényelmes viselet a nap bármely szakaszában

 személyre szabott – figyelembe veszi viselője mindennapi szokásait

 zavartalan átmenetet biztosít a különböző távolságok között,   
 torzításmentes képalkotással

07:15 09:45 12:30

Kényelmes viselet reggeltől estig



25 cm 35 cm

Elsődleges használat Másodlagos használat 

Optimális
közeli zóna

Optimális
közeli zóna

14:45 19:15

Illusztráció
Két különböző közelkép-nézési szokás 
okostelefonnal

12:30





EASY
–

LIFE
–

PERFECT

LENCSE RENDELÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES ADATOK

be 4ty+® S-Fusion 
Easy

be 4ty+® S-Fusion 
Life

be 4ty+® S-Fusion 
Perfect

Egyedi
paraméterek

l Választható design
   (távoli, köztes, közeli)
l PD
l FMAT technológia
   (bázisgörbület választás)

l Választható design
   (távoli, köztes, közeli)
l PD
l NOD (közeli távolság)
l BVD (LC távolság)
l FMAT technológia
   (bázisgörbület választás)

l Választható design
   (távoli, köztes, közeli)
l PD
l NOD (közeli távolság)
l BVD (LC távolság)
l Keret ívszög
l Keret dőlésszög (Imre-döntés)
l FMAT technológia
   (bázisgörbület választás)

Minimális
illesztési

magasság
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

be 4ty+® S-Fusion
Egy lencse – három egyedi lehetőség

Amennyiben valamelyik adatot nem adja meg, a gyártó abban az esetben átlagértékkel számol.



Rendelési segédlet 
• Természetes fej – és testtartásnál, valamint távolba nézésnél a centráló keresztet a pupilla – középpontra kell 

helyezni.
•  Használja az Optiswiss iPad applikációját, az OS Centering System-et.

Elérhető alapanyagok

be 4ty+
S-Fusion

ORGA 150 / Transitions / XTRActive /  Polar MIN 160 / Photo
ORGA 160 / B-UV / Transitions / XTRActive /  Polar MIN 170
ORGA 167 / B-UV / Transitions / Polar MIN 180
ORGA 174

Gravírjelek

* Csatornahossz | ** Design (Közeli-F / Köztes-B / Távoli-N)

Optiswiss AG
Lyon-Strasse 26 • CH-4053 Bâle
T 0844 844 008 • F 0800 828 008
info@optiswiss.ch • www.optiswiss.com

Magyarországi kizárólagos forgalmazó: OPTOGÉN Kft.
1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54., I. em.
+36 1 243 0123 • rendeles@optogen.hu
optiswiss.hu

Orr
Technológia ORGA 150 ORGA 160 ORGA 167 ORGA 174 MIN 160 MIN 170 MIN 180
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be 4ty+ S-Fusion
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Jelölés, tamponálás
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