
Bemutatjuk az 
innovatív  
szemüveglencsét 
a gyermekkori  
rövidlátás  
kezelésére!

A HOYA szemüveglencséket forgalma-
zó és [minta] éves múltra visszatekintő 
[Minta] Optika azon kevés optikai üzletek 
közé tartozik, ahol az optikai piacon áttö-
résnek számító új HOYA szemüveglencse, 
a MiYOSMART már elérhető a szemüveg-
viselők számára.

A hosszú órákon át tartó okostele-
fonozás, számítógépezés, videójáté-
kozás, és a mesterséges fény mellett 
tanulás, illetve a szabadban eltöltött 
egyre kevesebb idő (ahol a szemnek 
távolra kell tekintenie) miatt a rövid-
látás rohamosan növekszik a gyere-
kek körében. 

Az alapításának 80. évfordulóját 
idén ünneplő japán szemüveglen-
cse gyártó cég, a HOYA azonban 
egy forradalmi megoldással állt elő 
a gyerekkori myopia, azaz rövidlá-
tás kezelésére. A világon elsőként 
sikerült egy olyan szemüveglencsét 
kifejlesztenie, amely nagy hatékony-
sággal képes lelassítani a rövidlátó 
gyerekek látásromlásának növeke-
dési ütemét. 

Ezzel az új és különleges megoldás-
sal az innovációban úttörőnek szá-
mító japán lencsegyártó, a HOYA a 
világon az első, amely a világszerte, 
így Magyarországon is rohamosan 
növekvő tendenciát mutató myopia 
ütemének lelassítását egy szem-
üveglencse segítségével teszi elér-
hetővé – nyilatkozta [Minta János], 
a [Minta] Optika tulajdonosa. 

– A rendszeres szemvizsgálat a gye-
rekeknél kiemelten fontos, mert a 
rövidlátás növekedése hosszú távon 
akár súlyos szemészeti elváltozáso-
kat is okozhat. A látásromlás lassí-
tásával azonban ezeknek az elválto-
zásoknak a kialakulási esélye csök-
kenthető. A MiYOSMART lencsével 

a szülők nagy lépést tehetnek afelé, 
hogy gyermekük látását es fejlődé-
sét hosszútávon megóvjak – hang-
súlyozta a szakember.

A magyar piacon 2021. augusztus 1. 
óta elérhető forradalmi szemüveg-
lencse az elvégzett klinikai kutatá-
sok szerint akár 60%-kal* képes le-
lassítani a rövidlátó gyerekek látás-
romlásának növekedési ütemét. Ezt 
a hatást a hongkongi Polytechnik 
Egyetemmel közösen kifejlesztett 
egyedülálló technológia és a szem-
üveglencsében elhelyezkedő, méh-
kaptár alakú apró lencseszigetek 
speciális elosztása fejti ki. - Ez a spe-
ciális lencsekialakítás lehetővé teszi, 
hogy a lencsével a rövidlátó gyere-
kek élesen és jól lássanak, miközben 
a rövidlátás növekedési üteme is 
lassul, ily módon a dioptriájuk jóval 
kisebb mértékbe növekszik – mond-
ta [Minta János], majd hozzátette: 
- A MiYOSMART terápiás szemüveg-
lencse megjelenésében nagyon ha-
sonlít a hagyományos egyfókuszú 
szemüveglencsékhez, külső szemlé-
lő számára esztétikailag nagyfokú 
különbség nem is igazán észlelhető. 

A szakmai protokoll szerint a MiYOS-
MART lencsét viselő gyerekeknek 
rendszeres látszerészeti, illetve op-
tometrista és/vagy szemész szakor-
vos által végzett kontrollvizsgálato-
kon kell részt venniük. A folyamatos 
ellenőrzés révén a látásgondozás-
ban részt vevő szakemberek folya-
matos megfigyelés és kontroll alatt 

tudják tartani a gyermek szemészeti 
állapotát és biztosítani tudják, hogy 
a MiYOSMART lencsével készült 
szemüveg megfelelő pozícióban he-
lyezkedjen el a gyerek szeme előtt.

Egy speciális képzés sikeres teljesí-
tésével optikánk is jogosulttá vált a 
MiYOSMART lencsék forgalmazásá-
ra, melyre nagyon büszkék vagyunk 
– mondta el [Minta János] - A több 
éves /tíz éves tapasztalatunknak, 
illetve a képzésen megszerzett tu-
dásnak köszönhetően optikánkban 
felkészülten várjuk a rövidlátással 
küzdő és a MIYOSMART lencse iránt 
érdeklődő gyermekeket és szüleiket!
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