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 عینک شناراهنمای خرید 

عینک شنا یکی از لوازم ضروری و کاربردی برای انجام ورزش محبوب و پرطرفدار شنا است. استفاده از 

این عینک، از چشم شما در برابر هرگونه آسیب محافظت می کند. برای خرید یک عینک مناسب، 

 .پیشنهاد میکنیم برخی نکات مهم و ضروری را به خاطر داشته باشید

 عینک شنا چیست ؟

عینک شنا، از جمله موارد ضروری برای شنا است که کاربرد خاصی دارد. شناگران برای محافظت از 

نا از این عینک ها استفاده می کنند. این عینک ها مانند سایر عینک ها دارای یک چشم، در موقع ش

جفت شیشه و دو دسته هستند. اما قطعا با عینک معمولی تفاوت های مهمی دارد. بسیاری از افراد در 

 .استخر یا دریا از این عینک ها استفاده می کنند

 ؟ چند نوع عینک شنا داریم ؟ کدام یک مناسب تر است

اگر استخر رفته باشید، قطعًا با تجهیزات شنا آشنایی دارید. کلر یک مواد مضر در آب است که، برای 

چشمانتان به شدت ضرر داشته و باعث التهاب و قرمزی چشم می شود. به همین دلیل باید از عینک 
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اشد. آب بهتر بشنا استفاده کنید، تا به چشمانتان آسیبی نرسد. همچنین باعث می شود دید شما در 

 .مدل های حرفه ای ، تفریحی ، سوئدی ، طبی و بدون بند انواع این عینک ها هستند

 ای مدل های حرفه

این عینک مخصوص شناگرانی است، که به طور حرفه ای به این ورزش مشغول هستند. این عینک ها 

لوگیری می کنند، اما فشار به کمک بند محکم، کامالً روی چشم شناگر قرار می گیرند و از نفوذ آب ج

 .زیادی به چشم شناگر وارد می کند و او را آزار می دهد

 مدل های تفریحی

این مدل عینک ها، برای شنای معمولی مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل عینک شنا، ضخیم است 

حساس راحتی و از آنجا که باعث تحریک پوست اطراف چشم نمی شود، شناگر هنگام استفاده از آن، ا

دارد. چون قاب دور چشم این مدل ها محکم و مناسب نیستند، آب به داخل عینک می رود و باعث 

بخار، روی شیشه عینک می شود. به همین دلیل، دید درستی با این عینک ها ندارید. به این دلیل 

 .است که این عینک ها، قیمت مناسب دارند و در حد شنای تفریحی، گزینه ی خوبی است

 عینک شنای سوئدی

عینک شنای سوئدی، از جمله مدل هایی است که قیمت مناسبی دارد. این عینک ها دارای دو عدسی 

پالستیکی ساده هستند و بندها نیز از پالستیک ساخته شده اند. بین شناگران حرفه ای، این مدل 

 .محبوبیت خاصی دارد
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 مدل های طبی

این مدل عینک، برای افرادی که از مشکالت بینایی و ضعف بینایی رنج می برند مفید است. البته 

تر است. بعضی از مدل ها قابلیت جایگزینی شیشه با عینک قیمت این عینک ها، از مدل های دیگر باال

 .طبی را دارند، که این امر باعث کاهش هزینه ها می شود

 مدل های بدون بند

این مدل دارای دو عدسی است، که با کمی چسب به پوست اطراف چشم، چسبیده می شود. البته 

گذاشتن و برداشتن این عینک، کار ساده ای نیست. مزیت این مدل این است، که از نفوذ آب 

 .جلوگیری می کند و پوشش خوبی برای چشم و پوست اطراف چشم است

ر ساختند. لنز این عینک، در دو نوع جیوه و ژله ای موجود است. این عینک ها را نیز از قاب، بند و واش

این لنزها باید مجهز به ماده ای به نام آنتی فوگ یا ضد مه باشند. این ویژگی، از بخار کردن عینک، 

 .هنگام شنا جلوگیری می کند

ی گوناگون انواع عینک شنای حرفه ای و باکیفیت مناسب بچه گانه و بزرگسال، در طرح ها و مدل ها

دخترانه و پسرانه، در لیست زیر موجود است. بسته به سلیقه خود می توانید بهترین عینک ها را از 

 .بین گزینه های پرفروش زیر، انتخاب و تهیه نمایید
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  محصوالت پیشنهادیمشاهده 

https://www.liste.ir/%d8%b9%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a7/

