
Πολυεστιακά γυαλιά οράσεως: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 

Είναι γεγονός ότι η όρασή μας αλλάζει με την ηλικία και αυτό γίνεται αντιληπτό κυρίως όταν αρχίζουμε 

να δυσκολευόμαστε στην κοντινή απόσταση π.χ. χρειάζεται να απομακρύνουμε σταδιακά το κινητό ή το 

βιβλίο για να δούμε καλύτερα. Η εμφάνιση της πρεσβυωπίας έρχεται φυσιολογικά σε όλους τους 

ανθρώπους μετά την ηλικία των 42 ετών καθώς στα μάτια αρχίζει να μειώνεται σταδιακά η ικανότητα 

προσαρμογής και επομένως η ευκρινή εστίαση στην κοντινή απόσταση. Η ανάγκη για κοντινά γυαλιά 

οράσεως είναι δεδομένη και η πλέον σύγχρονη τεχνολογική επιλογή για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας 

είναι τα πολυεστιακά γυαλιά (multifocals).  

Πως λειτουργούν τα πολυεστιακά γυαλιά? 

Πρόκειται για φακούς που από την κατασκευή τους φέρουν διαφορετικές οπτικές ζώνες ώστε τα μάτια 

να μπορούν να εστιάζουν στη μακρινή, στην ενδιάμεση και στην κοντινή απόσταση ανάλογα με το 

αντικείμενο που παρατηρεί κάθε στιγμή ο χρήστης. Υπάρχουν τρείς τύποι πολυεστιακών φακών: 

• Διπλοεστιακοί (Bifocals): Αποτελούνται από δυο επιμέρους φακούς κατασκευασμένους ως 

ένας. Το επάνω μέρος του φακού διορθώνει τη μακρινή όραση και το κατώτερο την κοντινή. 

Συνήθως φέρουν διαχωριστική 

γραμμή στο όριο που οπτικά γίνεται 

αντιληπτό από το χρήστη. 

• Τριπλοεστιακοί (Trifocals): 

Αποτελούνται από τρείς επιμέρους 

φακούς σε έναν ενιαίο  και 

διορθώνουν τη μακρινή, την 

ενδιάμεση και την κοντινή όραση. 

Μπορεί να φέρουν διαχωριστικές 

γραμμές αλλά συνήθως 

κατασκευάζονται ως progressive 

τύπος. 

• Progressive: Είναι οι πιο 

διαδεδομένοι εμπορικά πολυεστιακοί φακοί που είναι σχεδιασμένοι ώστε να έχουν σταδιακή 

μετάπτωση ανάμεσα στις οπτικές ζώνες χωρίς διαχωριστική γραμμή. Εξελίσσονται διαρκώς και 

πλέον υπάρχουν διαθέσιμοι premium progressive multifocals που παρέχουν εξαιρετική 

ευκρίνεια και οπτική άνεση χωρίς τα μειονεκτήματα των παλαιότερων φακών όπως το “swim 

effect” (διαταραχή της περιφερικής όρασης λόγω αλλαγών στις άκρες του πολυεστιακού φακού). 

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πολυεστιακών φακών? 
 

Το μεγάλο πλεονέκτημα των πολυεστιακών φακών είναι η πρακτικότητά τους στην καθημερινή χρήση. 

Είναι φακοί λεπτότεροι, ελαφρύτεροι και τεχνολογικά τόσο εξελιγμένοι που καλύπτουν σε μεγάλο 



ποσοστό όλες τις απαιτήσεις όρασης του σύγχρονου 

ανθρώπου.  Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που έγινε 

σε 1000 χρήστες πολυεστιακών (progressive) φακών 

μεγάλου κατασκευαστή σε επτά καταστήματα 

οπτικών στη Γαλλία1, το ποσοστό των πολύ 

ικανοποιημένων χρηστών ήταν 84% σε αντίθεση με το 

12 % που δήλωσαν μη έως καθόλου ικανοποιημένοι.  

 

Ποια είναι τα μειονεκτήματά τους? 
 

1. Το κόστος: Ακριβώς λόγω της τεχνολογικής τους 

υπεροχής, το κόστος είναι αυξημένο ειδικά για τους digital premium progressive πολυεστιακούς. 

Ωστόσο υπάρχουν διαθέσιμοι στο εμπόριο πολλοί πιο οικονομικοί τύποι πολυεστιακών φακών 

από διάφορους κατασκευαστές με πολύ καλή εφαρμογή.  

2. Η προσαρμογή: Χρήστες που βάζουν για πρώτη φορά πολυεστιακά γυαλιά συνήθως χρειάζονται 

ένα διάστημα προσαρμογής δυο - τριών εβδομάδων ή περισσότερο. Η προσαρμογή στις 

διαφορετικές οπτικές ζώνες των γυαλιών μπορεί να προκαλέσει θολή όραση, ναυτία ή ζάλη στην 

αρχή. Ο χρήστης «εκπαιδεύεται» ώστε να μάθει να βλέπει με τα πολυεστιακά γυαλιά του για να 

τα φοράει σταδιακά συνέχεια/καθημερινά. Αυτό βοηθά στο να εξαλειφθούν και τυχόν 

προβλήματα περιφερικής διαταραχής στην όραση που γενικά είναι λιγότερο συχνά με τα 

νεότερα πολυεστιακά γυαλιά.  Επίσης χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν 

περισσότερο στην προσαρμογή λόγω αυξημένης πρεσβυωπίας (μεγαλύτερη διαφορά στις 

οπτικές ζώνες) και χρειαστούν μεγαλύτερο διάστημα προσαρμογής. 

Υπάρχει πιθανότητα να μη συνηθίσω ποτέ τα πολυεστιακά γυαλιά? 

Η «κακή προσαρμογή» στα πολυεστιακά γυαλιά είναι γενικός όρος που δεν εξηγεί επαρκώς τα 

πραγματικά αίτια των μη ικανοποιημένων χρηστών. Σύμφωνα με τη μελέτη που αναφέρθηκε στις 

αιτίες «μη προσαρμογής» περιλαμβάνονται σε ισότιμο ποσοστό η λανθασμένη διαθλαστική 

διόρθωση (συνταγή γυαλιών), προβλήματα στην εφαρμογή των γυαλιών και προβλήματα στη 

χρήση τους.  Σε κάθε περίπτωση προτείνεται ο χρήστης να επαληθεύσει τη μέτρηση των γυαλιών 

του στον οφθαλμίατρο και σε στενή 

συνεργασία με καταρτισμένο οπτικό να 

πετύχει τη σωστή εφαρμογή και την 

ορθότερη χρήση των γυαλιών του.  

Εάν παρόλα αυτά ο χρήστης δεν μείνει 

τελικά ικανοποιημένος, οι 

περισσότεροι κατασκευαστές 

πολυεστιακών προσφέρουν χωρίς 

επιπλέον κόστος δεύτερο ζευγάρι 

γυαλιών ή αντικαθιστούν τα 

πολυεστιακά με μονοεστικά γυαλιά.  

 



Συμβουλές για την επιτυχή χρήση των πολυεστιακών γυαλιών  

• Μην εγκαταλείπετε εύκολα την προσπάθεια προσαρμογής στα πολυεστιακά. 

Φορέστε τα το πρωί για 1-2 ώρες και ξανά το επόμενο πρωί για  2 ώρες περισσότερο 

μέχρι σταδιακά να αυξήσετε τη χρήση τους στο μέγιστο ανεκτό. 

• Μην φοράτε εναλλάξ τα παλιά γυαλιά με τα πολυεστιακά. 

• Ελέγξτε με τον οπτικό τη σωστή εφαρμογή των γυαλιών στο πρόσωπο. 

• Όταν περπατάτε να κοιτάτε ευθεία μπροστά και όχι κάτω στα πόδια.  

• Για να δείτε στο πλάι, στρέφετε τη μύτη προς την κατεύθυνση που θέλετε να 

εστιάσετε (δεξιά-αριστερά) και όχι το βλέμμα σας . 

• Στο διάβασμα μετακινούμε προς τα κάτω το βιβλίο και όχι το κεφάλι/τα μάτια. 

• Τοποθετήστε τον υπολογιστή ακριβώς κάτω από το επίπεδο των ματιών. 

• Αν δεν πετύχετε την προσαρμογή μετά από διάστημα 2-3 εβδομάδων, επαληθεύστε 

τη συνταγή γυαλιών στον οφθαλμίατρό σας.    
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