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Nasze najszybsze soczewki zapewniają wszystko to, czego oczekują pacjenci: ochronę, przyciemnienie 
na zewnątrz, pełną przejrzystość w pomieszczeniach, szybkość reakcji i długotrwałą skuteczność. 

Nowość

1  Produkty CR607 przyciemniają się do kategorii 3. 15% szybciej. To stwierdzenie opiera się na testach materiałowych dotyczących soczewek w szarym — najpopularniejszym — kolorze, uzyskującym 18% 
przezroczystości w temperaturze 23°C.

2 Produkty CR607 odzyskują przezroczystość 2 minuty szybciej. To stwierdzenie opiera się na testach materiałowych dotyczących soczewek w szarym — najpopularniejszym — kolorze, uzyskującym 70% 
przezroczystości w temperaturze 23°C.

3 Szkodliwe światło niebieskie jest obliczane w zakresie od 380 nm do 460 nm dla różnych materiałów i kolorów.
4 Pomiar laboratoryjny zgodnie z normą ISO w temperaturze 23°C. Na podstawie przyspieszonego testu starzenia się w laboratorium, z jednym cyklem odpowiadającym w przybliżeniu przeciętnemu 

zużyciu w ciągu 2 lat.

Nowość

Nowa technologia
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* Na podstawie najwyższego ważonego łącznego wyniku uzyskanego przez najczęściej używane codzienne soczewki fotochromowe w pomiarach kluczowych właściwości 
 fotochromowych, ważonych pod względem ich znaczenia dla konsumentów.

Soczewki Transitions® Signature® GEN 8™ to nowa generacja naszego 
najpopularniejszego produktu, zastępująca soczewki Transitions® Signature® VII. 

Są one wynikiem ponad 5-letnich badań i rozwoju prowadzonych przez 
Transitions Optical w celu zapewnienia bezkompromisowej innowacyjności 

i wydajności oczekiwanej przez konsumentów.
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niż soczewki Transitions Signature VII
NAWET CIEMNIEJSZE

niż soczewki Transitions Signature VII2
3 MINUTY SZYBCIEJ

DO 30% SZYBCIEJ
niż soczewki Transitions® Signature® VII1

Blokują co najmniej 20% szkodliwego światła 
niebieskiego w pomieszczeniach i 87% na zewnątrz3

BLOKUJĄ 100% PROMIENIOWANIA 
UVA I UVB
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dłużej niż soczewki Transitions Signature VII4
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Pomiary laboratoryjne 
stanowią punkt wyjściowy dla 
standardowych badań 
zmienności temperatury.

użytkowników soczewek 
Transitions jest 
usatysfakcjonowanych 
i często skłonnych do 
ponownego zakupu.5

Pomiary rzeczywiste 
z uwzględnieniem ponad 200 
rzeczywistych warunków, 
reprezentujących ponad 
tysiąc scenariuszy.

Badania dotyczące osób 
noszących okulary zapewniły 
wgląd w doświadczenia 
rzeczywistych użytkowników.

Modelowanie warunków 
rzeczywistych umożliwia 
odwzorowanie zachowania 
soczewek w faktycznych 
warunkach użytkowania.

Wszystkie soczewki Transitions, w tym nowe soczewki Transitions® Signature® GEN 8™, są 
poddawane testom Life360™, opartym na autorskiej metodzie projektowania, opracowywania 

i analizowania parametrów fotochromowych, obejmującej następujące elementy:

Testy Life360 i nasze inwestycje w badania i rozwój są powodem, dla którego użytkownicy 
soczewek Transitions są bardzo zadowoleni i skłonni do ich ponownego zakupu.

5 Monitorowanie marki konsumenckiej, Stany Zjednoczone; trzeci kwartał 2017 r.; N=210 użytkowników Transitions (MSW-ARS)

Tworzy strefy, w których barwniki mogą się 
swobodnie poruszać, aktywować 
i dezaktywować szybciej, bez pogorszenia 
skuteczności zaciemnienia i trwałości.

Poprawia czas reakcji, zaciemnienie, czas 
eksploatacji i spójność kolorów.

Nowa generacja ultradynamicznych 
barwników

Rewolucyjna matryca 
nanokompozytowa

Pacjenci potrzebują nie tylko szkieł korekcyjnych, lecz także możliwości kontrolowania różnych rodzajów 

oświetlenia. Soczewki Transitions® Light Intelligent Lenses™ automatycznie dostosowują się do 

zmieniających się warunków oświetleniowych, zapewniając komfortowe widzenie i bezproblemową ochronę 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń przez cały dzień.

Konsumenci chcieliby dowiedzieć się więcej od swojego specjalisty w zakresie ochrony oczu na temat 

wrażliwości na światło i jej konsekwencji, ale... 61% z nich nigdy nie rozmawiało o tym ze swoim optykiem!1

Chcą o tym usłyszeć od Ciebie — chcą rozwiązań — ale nie wiedzą, jak o to zapytać. Użyj testu czułości na 

światło na stronie Transitions.com, aby rozpocząć rozmowę.

Szkła Transitions® Signature® GEN 8™ są wynikiem naszego stałego dążenia do opracowywania innowacji. 
Po raz pierwszy od 2005 roku firma Transitions Optical wprowadziła istotne zmiany i ulepszenia

zarówno w matrycy, jak i barwnikach. Jest to połączenie elementów stanowiące nową, przełomową 
technologię ukierunkowaną na spełnienie potrzeb pacjentów: poprawę w zakresie zaciemnienia

na zewnątrz, szybkości aktywacji i rozjaśniania bez uszczerbku dla poziomu przejrzystości
w pomieszczeniach oraz ochrony przed promieniowaniem UV i szkodliwym światłem niebieskim.

Szkła Transitions® Signature® GEN 8™ łagodzą u użytkowników wrażliwość na światło

osób noszących 
okulary twierdzi, że 

są wrażliwe na 
światło2

użytkowników 
soczewek Transitions 
Signature GEN 8 
lepiej znosiło jasne 
światło lub jego 
zmianę3

1 Badanie konsumenckie Transitions Optical Light Management, Dynata, Stany Zjednoczone, 2019 r., N=993
2 Badanie użytkowników Transitions Optical Life360™ w Stanach Zjednoczonych, Francji, Chinach (IFOP 2016/2017). N=117 osób noszących okulary
3 Badanie użytkowników Transitions Signature Gen 8, prowadzone na skalę krajową w Stanach Zjednoczonych, Kandence, w pierwszym kwartale 2019 r. 4 Lab. test ISO8980-3: standard 2013 w kontrolowanej temperaturze 23°C/72°F; soczewki zerówki pokryte poliwęglanem Gray Hard (w technologii Higuard)

// Powiedz, że szkła 
Transitions Signature GEN 8
to nowa generacja znanych 
i lubianych soczewek.

// Zapewnij, że były testowane 
przez użytkowników takich
jak oni i że 7 na 10 
użytkowników wolało szkła 
Transitions Signature GEN 8.3

// Polecając soczewki 
Transitions®, użyj własnej 
pary, żeby zademonstrować 
poziom ich przezroczyści we 
wnętrzach. Podziel się swoimi 
doświadczeniami, w jaki sposób 
Ci pomagają, gdy odczuwasz 
wrażliwość na światło, 
i zapewniają wygodę w przypadku 
ostrego oświetlenia w ciągu dnia.

Nowa technologia soczewek Transitions® Signature® GEN 8™ zapewnia specjalistom w zakresie 
ochrony oczu nowe możliwości zaspokojenia potrzeb pacjentów.

// Zapytaj „Czy kiedykolwiek 
doświadczył Pan / doświadczyła 
Pani wrażliwości na światło? Czy 
doświadczył Pan / doświadczyła 
Pani mrużenia, łzawienia lub 
odruchowego zasłaniania oczu 
w uciążliwym i ostrym świetle?”

// Zapewnij, że 7 na 10 użytkowników 
zwykłych szkieł woli 
Transitions Signature GEN 8 od 
swoich obecnych soczewek.3

// Soczewki Transitions Signature 
GEN 8 wykonano z zastosowaniem 
nowej technologii, która pozwala 
na zabarwienie szkieł
na zewnątrz w ciągu sekund4 
i przywrócenie ich 
przezroczystości szybciej niż 
kiedykolwiek.4


