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BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES

DE EERSTE
HYPERNAUWKEURIGE
BRILLENGLAZEN,
ONTWORPEN UIT EEN
VOLLEDIG BIOMETRISCH
OOGMODEL
Bij Rodenstock onderzoeken we de biometrische
gegevens van het hele oog. Daarbij gaan we veel
verder dan de huidige standaard binnen de optiek.
Deze biometrische gegevens worden rechtstreeks in
uw nieuwe brillenglazen verwerkt. Dankzij een uniek
productieproces maken wij brillenglazen die
daardoor tot op de micrometer nauwkeurig zijn.
Dit stelt ons in staat het middelpunt voor scherp
zicht van elk individueel oog exact te bepalen en u
het scherpst mogelijke zicht te bieden.

We noemen deze brillenglazen B.I.G.
BIOMETRISCH INTELLIGENTE GLAZEN
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98%

van alle multifocale glazen ter
wereld sluiten niet exact aan bij
de ogen van de drager, omdat ze
ontworpen zijn volgens een
standaardmodel.
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Elk oog is anders
Tot op heden heeft een beperkte zienswijze de optiekwereld te
lang bepaald. Een zienswijze die vasthield aan beperkte oogmetingen en te weinig begrip van de rol van het brein.
Deze denkwijze was gericht op het begrijpen van het oog vanuit
de gelimiteerde mogelijkheden van een standaard oogmodel.
En dus niet van het individuele oog. Door deze manier van
denken draagt bijvoorbeeld 98% van de multifocaal dragers
wereldwijd brillenglazen die niet exact bij hun ogen passen.
De vorm en lengte van uw ogen zijn net zo uniek als uzelf.
Bovendien varieert het middelpunt voor scherp zicht van persoon tot persoon. Voor vrijwel alle brillenglazen die vandaag de
dag worden gemaakt, wordt een standaard oogmodel gebruikt.
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Van hypernauwkeurige metingen
tot ongekend scherp zicht dankzij
biometrische intelligentie.
Zes stappen naar de B.I.G. Vision™ ervaring, met de gegevens van de DNEye® Scanner direct
geïntegreerd in het brillenglas.

Meting van het
individuele oog met
de DNEye® Scanner
Bij uw Rodenstock opticien
worden de afmetingen van
beide ogen gescand met de
DNEye® Scanner.
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Overdracht van
gegevens naar
Rodenstock
Andere bedrijven maken ook
gebruik van meetapparatuur,
maar geen van hen past al
deze gegevens volledig toe
bij de productie van het brillenglas. Wij doen dat wel.
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Berekening van
de biometrische
gegevensreeks
We gebruiken gepatenteerde
berekeningen om uiterst
gedetailleerde biometrische
gegevensreeksen van beide
ogen te creëren.

Bouwen aan een volledig individueel biometrisch oogmodel
We gebruiken de DNEye® Scanner en onze gepatenteerde technologieën om alle relevante biometrische
gegevens te bepalen die we over uw ogen nodig hebben. Daarna gebruiken we deze gegevens om een
uniek biometrisch oogmodel van elk individueel oog te maken. Aan de hand van deze modellen kunnen
we vervolgens brillenglazen berekenen die tot op de micrometer overeenstemmen met uw ogen.
We noemen dit de DNEye® PRO Technology – en Rodenstock is de enige brillenglasfabrikant ter wereld
die in staat is al deze metingen toe te passen op de productie van uw brillenglazen. Dit betekent dat er
unieke biometrische oogmodellen voor beide ogen opgesteld worden die gegevens vervolgens digitaal
verzonden worden naar Rodenstock.
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Bouwen aan een
volledig individueel
biometrisch oogmodel
Vervolgens worden deze
gegevens gebruikt om een
nauwkeurig biometrisch oogmodel op te stellen dat uniek
is voor elk individueel oog.
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Digitale overdracht
van gegevens naar
het brillenglas
Het oogmodel wordt gebruikt
voor de berekening van brillenglazen en wordt uiteindelijk
tijdens de productie getransporteerd naar de brillenglazen.
Daarna wordt elk brillenglas
specifiek aangepast op basis
van uw biometrische parameters.
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Biometrisch
Intelligente
Glazen™
Uw nieuwe Biometrisch
Intelligente Glazen worden
naar uw opticien verzonden,
waarna u deze kunt afhalen.
Het hele proces van scan tot
levering duurt slechts enkele
dagen.
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WAAROM
BIOMETRISCH
INTELLIGENTE
GLAZEN ?
™

Voor een goed begrip van deze technologische doorbraak en
het belang van het gebruik van individuele biometrische
gegevens bij de productie van brillenglazen, moeten we
eerst inzicht krijgen in de dynamische werking van het
complete zichtsysteem. Daarnaast moeten we rekening
houden met het feit dat we kijken met onze hersenen en niet
met onze ogen.
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Zien doe je niet met je ogen.
Zien doe je met je hersenen.
Onze hersenen nemen waar wat er in onze omgeving gebeurt. Om u
makkelijker door de omgeving te verplaatsen, heeft u een bril nodig die u
de best mogelijke visuele informatie biedt. Op die manier ontvangen de
hersenen de juiste input voor een nauwkeurige oriëntatie en bepaling van
wat er om u heen gebeurt. Vervolgens kunt u bepalen waar u zich op wilt
focussen en hoe u daarop moet reageren.
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CENTRAAL ZICHT

PERIFEER ZICHT
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PERIFEER ZICHT

Het menselijk gezichtsvermogen bestaat uit twee
subsystemen: centraal zicht en perifeer zicht
Ons gezichtsvermogen bestaat uit twee subsystemen die gelijktijdig
samenwerken met de hersenen: centraal zicht en perifeer zicht.
Ons perifeer zicht gebruiken we om ons te oriënteren en om beweging in
de omgeving te detecteren, terwijl ons centraal zicht zich verplaatst naar
een belangrijk punt dat door de hersenen wordt opgepikt, ongeacht of dit
vlakbij of verder weg is. Op basis van deze input bepalen uw hersenen
hoe ze op de ontvangen informatie moeten reageren.

PERIFEER ZICHT

CENTRAAL ZICHT

Perifeer zicht zorgt ervoor
dat de hersenen zich kunnen
oriënteren en wijzigingen
kunnen detecteren.

Centraal zicht verplaatst
zich naar een willekeurig
belangrijk punt dat door de
hersenen wordt opgepikt.
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UW OGEN
BEWEGEN 250.000
MAAL PER DAG
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MULTIFOCAALGLAS

CONTINUE OOGBEWEGINGEN

Oogbewegingen vinden continu plaats. Het menselijk oog beweegt tot wel
250.000 maal per dag. Dit betekent dat het gezichtsvermogen zich continu in
een dynamische toestand bevindt en het oog zich scherpstelt op nabije, middellange en verre afstanden. Daarnaast gebruiken we ons perifere zicht om ons te
oriënteren terwijl het oog beweegt.
Daarom is het zo belangrijk dat multifocale glazen alle kijkhoeken ondersteunen en niet alleen één scherpstelpunt in het midden. Maar om dat mogelijk te
maken, hebben we nauwkeurige gegevens over het individuele oog nodig, want
elk oog is anders.
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B.I.G. VISION
MAAKT HET VERSCHIL
™
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Met Biometrisch Intelligente Glazen™ ervaart u elk
dynamisch aspect van het leven. In de loop van de dag
komt u in veel verschillende situaties terecht en is uw
complete zichtsysteem continu aan het werk om focusafstand, richting en kijkhoeken bij te stellen.
DNEye®

B.I.G. Vision™ van Rodenstock met
technologie
biedt u een dynamische en natuurlijke kijkervaring die
perfect samenwerkt met de hersenen. Met B.I.G. Vision™
kunt u tot wel 40% scherper zicht verwachten op nabije
en middellange afstanden, een verbeterde ondersteuning
door de hersenen dankzij een scherper gezichtsvermogen
en een 8,5° graden breder kijkveld met scherp zicht op
nabije afstanden. Maar dat zijn niet de enige voordelen
waarop u mag rekenen.
Uit een Zwitsers klantonderzoek uitgevoerd onder 283
personen (waarvan 90% eerder een bril had gedragen)
gaf een hoog percentage van de respondenten aan
uiteenlopende voordelen voor het gezichtsvermogen te
ervaren.

88%

voelt een groter visueel
comfort met hun DNEye® bril
vergeleken met hun oude bril*

* Klantonderzoek naar DNEye® (2018), Zürich.
**	Muschielok, A. (2017). Personalisierte Gleitsichtgläser nach
Kundenwunsch – Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie.
Presentatie tijdens het Opti-Forum, München.

92%

84%

87%

80%

ervaart een scherper zicht
dan voorheen*

ervaart een kortere
gewenningstijd**

neemt meer contrast waar*

ziet beter bij schemering*
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B.I.G. VISION
FOR ALL

™

Wat kan B.I.G. Vision™ voor u betekenen?
Ga naar rodenstock.nl/bigvisionforall voor meer informatie.

