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Máxima protecção UV nas lentes
incolores
Lentes com UVProtect Technology

A radiação ultravioleta (UV) está sempre presente. Ao longo de todo o ano, seja no Verão ou no
Inverno, em dias de sol ou mesmo com o céu encoberto, quando a exposição aos raios UV pode
alcançar entre 70 e 75% ao nível do solo. Na realidade, a radiação UV tem vários efeitos benéﬁcos
para nós, incluindo a produção de vitamina D através da exposição da pele. Além disso, estimula a
produção de melanina, ou seja, uma proteína que protege o nosso corpo contra as queimaduras
solares e que nos confere uma tez bronzeada.
No entanto, a exposição da pele à radiação UV sem qualquer protecção durante um longo período
de tempo, pode causar lesões cutâneas, como fotoenvelhecimento, rugas e, em casos mais graves,
cancro de pele.

Uma câmara UV revela o que é invisível a olho nu.



Fotograﬁa obtida com uma câmara UV, mostrando os danos causados à pele pela exposição aos
raios UV.
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Não comprometa a saúde dos
seus olhos
Para proteger a pele, usamos protector solar. Mas, no que se refere à
protecção dos olhos contra os raios UV nocivos, não existem muitas
opções disponíveis. Muitas vezes, esquecemo-nos que a longo prazo os
raios UV são também nocivos para a saúde dos nossos olhos e áreas
circundantes. Infelizmente, apenas 1 em cada 5 lentes consegue bloquear
totalmente a radiação UV até 400 nm. Isto signiﬁca que 4 em cada 5
lentes não bloqueiam ou só bloqueiam parcialmente a radiação UV.
Como resultado, os raios UV são transmitidos através da lente e podem
potencialmente causar danos aos olhos e à pele em seu redor.
Esta falta de protecção pode causar doenças oculares perigosas
e acelerar o envelhecimento do tecido que circunda os olhos, tais
como:
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ZEISS UVProtect Technology em todas as lentes transparentes da
ZEISS
Recomenda-se protecção UV contra os raios ultravioleta nocivos até 400 nm. É por esta razão que a
ZEISS está a criar um novo padrão de cuidados ao incluir máxima protecção contra os raios UV em
todas as suas lentes orgânicas incolores a partir deste ano.
A câmara UV mostra-nos precisamente isso: as lentes incolores com a ZEISS UVProtect Technology
ﬁcam escuras como óculos de sol, porque os raios UV são totalmente bloqueados pela lente.

A UVProtect Technology supera os padrões actuais da indústria, alcançando um nível mais alto de
protecção UV, permitindo que as lentes ZEISS incolores possam bloquear os raios UV até aos 400
nm. Este nível de protecção oferecido por esta nova tecnologia, corresponde ao mesmo nível de
protecção UV oferecido por uns óculos de sol de qualidade.
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