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Brýle s ochranným  filtrem
Technický list

Brýle poskytující ochranu očí před modrým, azurovým a zeleným spektrem záření.

škodlivé záření příznivé záření

aktivace melanopsinu bez aktivace melanopsinu

550nm

Běžný výstup LCD displeje Prostupné spektrum od 560nm

(narušuje kvalitu spánku, snižuje hladinu melatoninu) (nízký negativní vliv na kvalitu spánku)

Vliv viditelného záření na vizuální a nevizuální systémy oka

Focus RED night



18 mm

155 mm

48 mm

165 mm

Hmotnost: 29g        Materiál: plast + polypropylen

Popis výrobku

Zorník brýlí chrání oči před elektromagnetickým zářením, které vyzařují zobrazovací LED displeje
a běžně užívané LED světelné zdroje.
Chrání tím receptory řídící cirkadiánní rytmy před nechtěným ovlivněním, pomáhají udržovat synchronizační mechanismy
a podporují zdravý spánek.

Silný rám brýlí omezuje zorný úhel očí a dovoluje tak soustředit pozornost pouze na frontální činnosti. Oblý tvar zorníku
přiléhající k obličeji zvyšuje účinnost blokace průniku záření. Velikost celého rámu poskytuje brýlím možnost nasazení i na
některé typy dioptrických brýlí. Stranice mají decentní přítlak na větší plochu a činí nošení pohodlnější. Celkový design je
zaměřen na zvýšenou efektivitu práce, přirozený vzhled a spolehlivou funkčnost.

Tento výrobek je doporučen užívat pouze pro vnitřní účely jako ochranu před světelným zářením běžných LED zobrazova-
cích jednotek (monitorů, displejů, projektorů atd.) a LED světelných zdrojů užívaných v běžné domácnosti.

Brýle omezují průchod
světla a mění vnímání reálných podmínek (zkreslují barvy).

Tento výrobek splňuje základní požadavky na bezpečnost podle nařízení (EU) 2016/425 nařízení Evropského parlamentu
o osobních ochranných prostředcích (OOP), resp. splňuje příslušné požadavky na dle EN 207:2017 a nese označení CE.

Výrobek neupravujte ani neměňte. Nepoužívejte pro jiné účely než předepsané v tomto dokumentu.
Výrobek není určen k pozorování slunce a neužívejte jej ani pro solárium.

Na zorník nesahejte prsty - dochází tak k ulpívání mastnoty. Braňte před mechanickým poškozením, zorník není odolný
vůči poškrábání. Omývejte pouze čistou vodou nebo přípravky určené na brýle, které zorník nemohou poškodit. Brýle
odkládejte do pouzdra. Chraňte před vysokými teplotami a vlhkostí.

Vlastnosti
Focus RED night

Zcela blokuje průnik vlnových délek ve viditelném spektru 380 - 568 nm.

Design

Použití

Nikdy
neužívejte tyto brýle při řízení dopravních prostředků či při práci se zvýšenou opatrností.

Normy

Upozornění

Údržba

Výrobek pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci se zobrazovacími displeji a běžným LED osvětlením.
Vyrobeno pro 5m square s.r.o.


