KÄYTETTYJEN LASIEN KÄSITTELYYN OHJEITA
1. Roskiin ensisilmäyksellä
• Kotelot
• Rikkinäiset
• Huonokuntoiset
• Cell-juotetut
• Kovajuotetut (jos oikein priima => jatkoon)
• Pelkät linssit
2. Kokeile kestävyyttä vääntämällä käsin muovikehyksen keskiosasta
• Rikkoutuvat roskiin, muut jatkoon
3. Testaa saranat ja pumput
• Rikkinäiset roskiin
4. Katso linssejä valoa vasten
• Huonokuntoiset, kovasti naarmuiset roskiin
5. Karkea arvio valontaittomittarissa
• Sylinterivoimakkuus toisessa tai molemmissa 1,25 tai enemmän => roskiin
• Sfäärinen voimakkuusero oikean ja vasemman linssin välillä 1,0 tai enemmän => roskiin
• Tarkka voimakkuus kannattaa mitata pesun ja taivuttelun jälkeen, kun lasit ovat kaikin puolin valmiit
pussitettaviksi
Tässä vaiheessa kasassa on suhteellisen hyväkuntoisia silmälaseja ja aurinkolaseja, joissa voimakkuusero
oikean ja vasemman linssin välillä on enintään 0,75 ja sylinterikorjaus enintään 1,0. Lasimäärä on pienentynyt
alkuperäisestä vastaanotettujen lasien määrästä ehkä noin viidennekseen - tai ainakin kolmasosaan. Ruuveja
on vielä löysällä, nenätyynyjä voi puuttua, lähes kaikki tarvitsevat ”oikomishoitoa” pihdein.
6. Jäljellä olevien ”jatkoon päässeiden” lasien pesu
Lasit paljuun, jossa on lämmintä pesuvettä. Jo tunnin likoaminen saa nenätyynyjen viherrykset
helposti irtoaviksi esimerkiksi hammasharjan avulla.
7. Pestyjen lasien kunnostus
Oikaisu, ruuvien tiukkaus, tarvittaessa myös nenätallojen/aisanpäiden vaihto, yleensä niitä ei
kuitenkaan tarvitse uusia
8. Pestyjen, ryhdistettyjen lasien mittaus, pussitus ja merkintä
• Jokaiselle lasille oma läpinäkyvä kehyspussi, mahdollisimman vähin painatuksin
•

1-tehot merkitään tussilla suoraan pussin päälle
o miinukset punaisella tussilla
o plussat sinisellä tai mustalla tussilla

•

2- ja 3-tehot sekä progressiiviset erilliselle paperilapulle, joita on tulostettavissa linkistä:
http://www.visionforall.info/bifolaput.pdf
o miinukset punaisella tussilla
o plussat sinisellä tai mustalla tussilla
o paperilappunen voimakkuuksineen laitetaan lasien kanssa läpinäkyvän kehyspussin sisälle

Nyt on pusseissa mitattuja laseja valmiina maailmalle.
Silmälasien ja aurinkosilmälasien lisäksi pussitetaan ±0-aurinkolasit ja suurennuslasit. Aurinkoclipit laitetaan
lasiensa yhteyteen, samaan pussiin. Irrallisille clipeille sopivat lasit löytyvät helpommin täällä kuin
kohdemaassa. Yksinäiseksi jäävät clipit roskiin.
Isoissa voimakkuuksissa (yli n. ±5,0) sylinterit voivat olla suurempiakin kuin 1,0, ja jos vielä mieluummin
olisivat kutakuinkin suunnissa ax 90° tai 0°. Voimakkuusero saa olla 1,0, ja jopa jonkin verran yli. Suuremmat
vahvuudet kuin ±8,0 kelpaavat jo likipitäen kaikki, sylinterit kohtuudella. Kaihilasit taas jatkoon ihan kaikki. Toki
näissäkin edellytetään kehyksen eheys ja linssien kohtuullinen kunto. Roskia on turha kuljettaa Suomesta
eteenpäin.
http://www.visionforall.info
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