
Viktig information om dina nya 
progressiva glasögon
Kan vem som helst vänja sig vid 
progressiva glasögon?

Nästan alla kan vänja sig vid progressiva 

glasögon. För vissa går det snabbt medan andra 

behöver en längre tillvänjningsperiod. Om du har 

stor skillnad mellan avstånds- och närstyrkan 

alternativt lider av yrsel eller dåligt balanssinne 

kan tillväjningen vara något besvärligare.

  

Varför behöver man vänja sig 
vid progressiva glasögon?

Hjärnan behöver helt enkelt lära sig att det 

fi nns fl era styrkor i ett och samma glas. 

Därför kan det kännas lite konstigt att bära 

progressiva glasögon tills ögonen vant sig 

vid att skifta mellan när- och avståndsdelen.

  

Vilka problem kan uppstå 
under tillvänjningstiden?

Vissa kan uppleva huvudvärk, yrsel eller felaktig 

avståndsbedömning. Under de första dagarna 

kan det exempelvis kännas obehagligt att gå 

i trappor och man kan uppleva tunnelseende 

eller att saker buktar sig. Men lugn, problemen 

försvinner successivt.

  

Hur lång tid tar det att vänja sig 
vid progressiva glasögon?

Tillvänjningstiden är väldigt individuell och 

kan variera från ett par dagar till några veckor.

  

Hur gör man för att så snabbt 
som möjligt vänja sig vid 
progressiva glasögon?

Tänk på att det inte går att vänja sig vid ett 

par glasögon som ligger i fodralet. Byt inte till 

dina gamla glasögon om det känns jobbigt 

eftersom det gör det svårare för dig att bli 

kompis med dina nya progressiva glasögon. 

Det snabbaste sättet att bli sams med 

progressiva glasögon är att vänja sig vid en 

styrka i taget. Börja t.ex. med att titta på TV 

för att bli van med avståndsdelen, och läs 

sedan en tidning för att bli van med närdelen 

– i båda fallen utan att fara runt med blicken 

allt för mycket. När hjärnan vant sig vid de 

olika delarna i glaset separat går det fortare 

för ögonen att vänja sig, och automatiskt 

skifta mellan avstånds- och närdelen. 

  

Tar det tid att vänja sig även 
om jag haft progressiva 
glasögon tidigare?

Ja, sannolikt. Eftersom bågens form, glasen 

och styrkorna förmodligen skiljer sig från 

dina tidigare glasögon. 

  

Vad gör jag om jag inte 
blir kompis med mina 
progressiva glasögon?

Om du efter tre veckor fortfarande känner 

att du inte har vant dig vid dina progressiva 

glasögon, kontakta vår kundservice eller 

besök någon av våra butiker så hjälper vi dig!

Skötselanvisningar

Att du sköter om dina nya glasögon 

på rätt sätt är viktigt dels för att de 

skall hålla länge och ge god synkomfort 

men också ur garantisynpunkt. Alla 

skötselanvisningar hittar du på 

blog.lensway.se/skotsel

Garanti

För oss är det viktigt att du blir 

100% nöjd. Därför har vi en av 

marknadens bästa garantier. 

Läs mer om våra garantier på 

blog.lensway.se/garantier

Retur

Om du av någon anledning inte är nöjd 

och vill returnera dina glasögon måste 

du registrera din returorder hos oss 

genom att ringa till vår kundservice. 

Detta är nödvändigt för att vi skall 

kunna makulera din faktura eller 

återbetala dig.

Kundservice
Mån-Fre: 8.00 - 20.00  Lör-Sön: 10.00 -18.00

Telefon: 020 - 23 20 20

Email: kundservice@lensway.se

Fax: 020 - 23 20 21

Postadress
LensWay

Box 1290

16429 Kista


