
 

 

 Είναι το ίδιο οι 

πολυεστιακοί 

φακοί με τους 

φακούς κατά 

της κόπωσης 

των ματιών; 

Οι πολυεστιακοί 
φακοί 
κατασκευάζονται από 
+1,00 addition και 
άνω βλέποντας μέσα 
από ένα κανάλι την 
μακρινή – μεσαία – 
κοντινή εστία. 
Ενώ οι φακοί κατά 
της κόπωσης των 
ματιών δεν 
λειτουργούν μέσα 
από κάποιο κανάλι, 
έχουν μακρινή και 
κοντινή εστία και 
έχουν λιγότερο 
θετικό φακό στην 
κοντινή εστία 
ανάλογα την ηλικία 
και τις ανάγκες σας. 

 

 
 

Αυτοί οι φακοί μπορούν να είναι τα κυρίως 

γυαλιά μου; 
 Special Points  

of Interest 

 
 

 

 

 Φακοί για 
πολύωρη εργασία 
στον Η/Υ 

 Φακοί για όλες 
τις ηλικίες  

 Ποιότητα όρασης 
Ποιότητα ζωής  

 

μυωπίας” μειώνοντας 
προοδευτικά την αύξηση 
της μυωπίας σε παιδικές 
ηλικίες. 

 
 
 

την συνταγή σας για 
μεσαία απόσταση και να 
έχει μικρό addition ώστε 
να σας βοηθάει ακόμη 
περισσότερο στις πιο 
κοντινές αποστάσεις.  
Επίσης, αυτοί οι φακοί 
χρησιμοποιούνται για 
“myopia control” ή αλλιώς 
για τον “έλεγχο της 

Βέβαια μπορούν, 
επειδή διορθώνουν 
επακριβώς την 
μακρινή σας συνταγή, 
έχοντας μικρό θετικό 
βαθμό στην κοντινή 
εστία ταυτόχρονα 
βελτιώνεται η κόπωση 
των ματιών σας.  
Μπορείτε να φτιάξετε 

μάτια σας στον υπολογιστή και 
γενικότερα στην κοντινή εργασία, τώρα 
πλέον υπάρχει μια μέση λύση.  
Επειδή οι νεότεροι έχουν τις ίδιες 
ανάγκες για την επίλυση της κόπωσης 
των ματιών, οι οφθαλμικοί φακοί “Anti-
Fatigue Lenses” ή αλλιώς “Οφθαλμικοί 
Φακοί Κατά την Κόπωσης” έχουν στο 
κάτω μέρος των φακών χαμηλό addition ή 
αλλιώς λίγο θετικό βαθμό ώστε να 
βοηθήσει στην ανακούφιση των ματιών 
κατά την κοντινή εργασία.  

 
Αυτοί οι φακοί έχουν ειδικά 

φίλτρα για τον υπολογιστή; 

 
Οι φακοί κατά της κόπωσης των ματιών 
είναι ένας τύπος φακών όπου βελτιώνει 
τα συμπτώματα στην καταπόνηση των 
ματιών μετά από πολύωρη κοντινή 
εργασία. Έπειτα μπορείτε να προσθέσετε 
ειδικά φίλτρα για τον υπολογιστή ή ακόμη 
και για την μπλε ακτινοβολία.  

 
 

 
Η κόπωση των ματιών 
προκαλείται από την εστίαση 
σε υπολογιστές ή 
συμμετέχοντας σε εργασία σε 
μικρές συσκευές ή πολύωρη 
ανάγνωση. 
Τα συμπτώματα είναι 
ενοχλητικά, μπορούν επίσης να 
μειώσουν την ποιότητα της 
εργασίας και να μειώσουν την 
απόλαυση της ημέρα σας.  
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν 
κουρασμένα μάτια, κόπωση των 
ματιών, θολή όραση και 
πονοκέφαλο. 

 
Εάν η συνταγή σας έχει 
κοντινό addition μπορείτε να 
φτιάξετε πολυεστιακά γυαλιά ή  
γυαλιά για τον υπολογιστή για 
την ξεκούραση των ματιών 
σας.  
Εάν είστε νεότεροι και δεν 
έχετε κάποια κοντινή συνταγή 
ώστε να ανακουφίσετε τα 

Ακούγεται οικείο όταν στο τέλος 

την ημέρας, τα μάτια μας έχουν 

κουραστεί πολύ; 

 

AKTINA CENTER 

IΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΕ 

Οφθαλμικοί Φακοί Κατά 

της Κόπωση των Ματιών 

 
 


