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از جمله اقالم ضروری برای ورزش شنا می باشد. تفاوتی ندارد که به صورت   شنا عینک

 .حرفه ای شنا می نمایید یا برای سرگرمی و تفریحی به دنبال شنا هستید 

ی خوب بهره شنا عینک در هر حال الزم است تا برای محافظت از چشم های خود از یک

ما قرار داده می شود تا به کمک آن  در اختیار ش آنالین خرید راهنمای ببرید.در ادامه یک

 .بتوانید بهترین عینک را برای خود خریداری نمایید

 آشنایی با انواع عینک شنا 

اگر مایل هستید تا برای شنا از عینک مناسب استفاده نمایید، الزم است تا در گام اول انواع  

 :مختلف عینک را بشناسید. این موارد در زیر لیست شده اند

 برای اوقات فراغتعینک شنا   •

برای بسیاری از افراد، اینها راحت ترین گزینه ها هستند. این عینک که به عنوان عینک  

و ورزشکاران سه گانه توصیه  آب باز نیز شناخته می شود، برای مبتدیان، شناگران متوسط 

 .می شود

این عینک های شنا دارای واشر سیلیکونی بزرگی هستند که می تواند به قاب یا بخشی از  

شود. در این عینک پل بینی و قاب معموالً به صورت یک واحد با هم ترکیب می   آن متصل

 .شوند

از این رو، انتظار می رود که عرض بینی در عینک به صورت قابل توجهی قابل تنظیم  

نباشد و در هنگام پوشیدن ظاهری بزرگ داشته باشید. واشرهای بزرگ را می توان برای  

 .آب باز ناهموار به راحتی شنا کرد مدت طوالنی پوشید و در شرایط

 عینک تمرینی یا مسابقه •

تری را در مقایسه با لنز فول فریم  توانید انتظار لنز گرد و بزرگ، میشنا عینک با این نوع

 .داشته باشید. اگر دید بهتر می خواهید کناره های شفاف آنها همین کار را می کنند
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چکتر است. از این رو برای صورت های  این نوع عینک دارای یک واشر آب بندی کو 

کوچک این مورد بهترین می باشد. یکی از بهترین ویژگی های آن داشتن پل بینی قابل  

 .تنظیم است که برای راحتی فرد مناسب است

مشابه عینک های سری پیش، می توانید در شرایط آب های ناهموار و دوره های طوالنی  

 .شنا از آنها استفاده کنید

 نوع سوئدیعینک  •

به عنوان عینک های مخصوص مسابقه نیز شناخته می شوند. شناگران  شنا های  عینک این

 .رقابتی، تا سطح نخبگان، از این مورد به ویژه برای شنای ماراتن استفاده می کنند

فقدان هر گونه واشر نرم مهر و موم شده در عینک فوق باعث می شود که این یک گونه  

قابتی باشد.لنز و قاب پالستیکی سخت در این عینک به صورت یک  جدا از عینک های ر

 .اند، اما عرض دماغه قابل تنظیم استواحد در هم آمیخته شده

لذا این عینک ها در یک اندازه موجود هستند بنابراین کمی زمان می برد تا به آن عادت 

ما در بین عینک  کنید. در حالی که این عینک ها نیاز به مونتاژ و نصب شخصی دارند ا 

 .های شنا ساده ترین هستند و دید بی نظیری را ارائه می دهند

 ماسک  •

این موارد کم استفاده ترین نوع عینک های موجود در بازار هستند که به ندرت در استخرها 

دیده می شوند. شناگران آب های آزاد گهگاه این مورد را برای شناهای طوالنی استفاده می  

 .شن را به خوبی کنترل می کند کنند، زیرا آب خ 

ی موجود است. اگر می خواهید سریع شنا  شنا  عینک این مورد بزرگترین و سنگین ترین

کنید، باید در نظر داشته باشید که حجم آن به افزایش کشش در آب کمک می کند. لذا می  

 .تواند به شما کمک شایانی نماید
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 شنا  کاله خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 

 شنا انواع رنگ لنز عینک  

 :در زیر در خصوص رنگ لنز اطالعات بیشتری در اختیار شما قرار داده شده است

لنزهای شفاف برای شنا در زمستان و شنا در آب های آزاد در شب مناسب هستند.   •

هیچ تغییری در رنگ محیط ایجاد نمی کنند و در عین حال محافظت از چشم و دید  

 .واضحی را ارائه می دهند

زرد و آبی روشن برای شنا در استخر هستند. لنزهای کهربایی،   لنزهای کهربایی، •

کنند تا کف استخر را از طریق توانایی فیلتر  به طور خاص، به مردم کمک می

کردن نور ببینند. در حالی که اینها دید بهتری را ارائه می دهند، باید دید، نور و  

 .میزان سولفات مس در آب را در نظر بگیرید

و کم  کنتراست را افزایش می دهند. اینها برای شرایط نور متوسط لنزهای قرمز  •

 .بهینه شده اند

شوند زیرا از نور  های آزاد ترجیح داده میلنزهای آبی تیره برای استفاده در آب •

 .کنند. این مورد می تواند دید عالی را کاهش دهدزیر آب حداکثر استفاده را می

اهش روشنایی و تابش خیره کننده در شنا در عدسی های آینه ای یا تیره باعث ک •

آب های آزاد می شوند. برخی از شناگران رقابتی این لنزها را به سایر موارد  

ترجیح می دهند زیرا دید بهتری دارد. اینها برای استخرهایی با نور کم توصیه  

 .نمی شوند

ها برای  لنزهای دودی به طور قابل توجهی نور کلی را بدون کاهش می دهند. این  •

 !شنا در دریا و آب های آزاد در روزهای آفتابی عالی هستند

 !لنزهای رنگی بر اساس سلیقه شخصی خریداری می شوند •

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7/
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 نکات مهم و تاثیرگذار در خرید و قیمت عینک شنا 

ی خوب برای خود خریداری نمایند دچار چالش  شنا عینک  بسیاری از افراد برای اینکه یک

امروزه انواع عینک ها در قیمت های مختلف در بازار موجود   های زیادی می شوند زیرا

می باشد که گاها خرید را مشکل می نماید از همین رو قصد داریم تا یک راهنمای کاربردی  

 .را در اختیارتان قرار دهیم

 راحتی  •

توانید با فشار دادن عینک های شنا باید به خوبی بر روی صورت شما مهر و موم شوند. می

 .ها، این موضوع را بررسی کنیدتان بدون بستن آنهای چشمبه حدقهها آن

در واقع باید منتظر مکش مالیم و تناسب خوب باشید. قسمتی که بر روی بینی قرار می  

گیرد باید قابل تنظیم باشد و در پوست شما فرو نرود. اگر قطعه دماغه خیلی پهن است،  

 .ی خود را داشته باشیدشنا  عینک انتظار نشت از

اگر خیلی باریک است، انتظار داشته باشید که به طور دردناکی دو طرف بینی شما را 

 .نیشگون بگیرد

 شرایط شنا •

وقتی شرایط شنا را در نظر می گیرید، رنگ لنز برای شما از اهمیت باالیی برخوردار  

 .خواهد بود. هر رنگی برای آب و هوای خاصی مناسب است

آشنا شده اید، باید نوع مناسبی از   شنا عینک  اکنون که شما با چگونگی و چرایی استفاده از

در   شنا عینک دارد! از همین رو انواععینک را خریداری کنید. انتخاب های زیادی وجود 

 .زیر معرفی شده اند

 


