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Sem reflexos,
por favor!

O óptico Eric Gozlan apresenta as
características e os benefícios do anti-reflexo
e explica como o tratamento garante mais
conforto e qualidade para os olhos e a visão.
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para os profissionais de óptica da Jobson Brasil.

Mitos e verdades
do anti-reflexo
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As lentes anti-reflexo sujam tanto quanto as convencionais: como ficam mais
transparentes, obviamente, as impurezas sobre a sua superfície aparecem mais.
No entanto, lentes anti-reflexo de boa qualidade são mais fáceis de serem limpas
que as convencionais.
As lentes anti-reflexo não riscam ou descascam mais que as outras. Existem muitos tipos de anti-reflexo e, nesse caso, a máxima de que o barato sai caro também
vale: uma lente com o tratamento de má qualidade terá pouco tempo de vida útil,
riscando ou trincando com muita facilidade. Prova disso é que algumas marcas de
anti-reflexo premium oferecem até dois anos de garantia contra os riscos.
Para ter a melhor performance, uma lente anti-reflexo deve sempre ser bem
limpa e é importante usar sempre um pano macio, evitando a limpeza a seco.
Altas temperaturas e anti-reflexo não combinam, pois o calor forte (de
porta-luvas de carro, forno, churrasqueira ou secador de cabelo, por exemplo) pode comprometer o tratamento.
É sempre importante levar de tempos em tempos os óculos na óptica de
confiança para limpeza total das lentes e ajuste da armação no rosto.
Lentes solares também merecem cuidado: é recomendado aplicar o tratamento anti-reflexo apenas na face interna para melhorar o contraste. A qualidade visual agradece.
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