
Fontos számunkra, hogy új szemüvegének megszokása  kellemes
élmény legyen Önnek. 

Kérjük, olvassa el rövid tájékoztatónkat, hogy felkészülhessen a
kezdeti időszakban esetleg felmerülő  szokatlanságokra!

Amikor élete első szemüvegét kezdi el viselni az ember, számolnia kell
azzal a szokatlan, néha akár kellemetlen érzéssel, amit a "szemüveg
megszokásának" neveznek.
Nem csak az elsőnél, de egy újabb szemüvegnél is tapasztalhatjuk azt,
hogy az első órák, napok, akár hetek bizonytalanabbak, zavaróbbak.
Ennek oka, hogy az agyunk hozzá volt szokva az addigi látási ingerekhez.
Ha változik valami a látási körülményeinkben (például a dioptria, a
lencsetípus vagy akár csak a keret formája) akkor idő kell, hogy az
idegrendszerünk alkalmazkodjon hozzá.
Azt javasoljuk, hogy új szemüvegét kipihenten, a nap elején kezdje
el viselni, így kevesebb megszokási nehézséggel kell számolnia.
Ha úgy érzi, hogy szemüvegkerete okozza a kényelmetlenséget:
csúszik vagy éppen túl szoros, akkor előzetes bejelentkezés és
mindenféle papírok nélkül jöjjön vissza üzletünkbe, látszerészeink
pár perc alatt igyekeznek megoldani a problémát.
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A CILINDERES SZEMÜVEG MEGSZOKÁSA

Ha az új cilinderes szemüvege torzít, olyan érzése van, mintha dőlnének a
falak vagy gödörbe lépne,  netán szédül, az az első 1-2 napban akár normális,
az eddigi rossz megszokásból eredő személyes benyomásnak is tekinthető.
Érdemes türelmesnek lennie, mert egyeseknél akár 1-2 hétig is eltarthat
a megszokási folyamat, de meglesz az eredménye: minden eddiginél
élesebben fog látni, nem tűnnek többé furán megnyúltnak a tárgyak,
kikristályosodnak a látómező torz részei.

A PRIZMÁS SZEMÜVEG MEGSZOKÁSA

A prizmás korrekcióval a túlerőltetett szemizmokról vesszük le a terhelést,
hogy enyhüljenek vagy megszűnjenek a kínzó panaszok. 
Pl.: homlok-, halántéktáji fejfájás, migrén, frontérzékenység, karikás, fáradt
szemek, összpontosítási problémák, gyermekek esetén tanulási,
koncentrációs nehézségek, gyengébb fényviszonyok között nehezebb
tájékozódás, fényérzékenység, fáradtan homályos látás, szemüveg
megszokási problémák, a 3D-s térbeli érzékelés hiánya vagy csökkent
képessége stb. 

Gyermekeknél a prizmás korrekció megszokása gyorsabb, felnőtteknél
viszont átlagosnak mondható, ha hetekig is eltart. A prizmás szemüveg
megszokása eleinte azért okozhat gondot, mert előtte hosszú éveken
keresztül helytelen kétszemes látással rendelkezett a páciens:
látóközpontjába nem megfelelő helyre vetült a kép, ez okozta a fent említett
panaszait. A prizmás szemüveg a megfelelő helyre vetíti a képet, és ezt
az új képet meg kell tanulni feldolgozni az agynak. Ez nem mindig
könnyű feladat, átmenetileg a panaszok akár fokozódhatnak is! 
Ha túljut a megszokási időszak esetleg kellemetlenebb szakaszán, akkor
panaszai akár teljesen meg is szűnhetnek, ezáltal egy minden eddiginél
felszabadultabb látásélményt kap cserébe, ami jelentősen megkönnyíti majd
mindennapi életét! Tehát érdemes kitartónak lenni, megéri kibírni azt az
általában 2-3 hetet, amíg a megszokással járó kellemetlenségek
jelentkezhetnek.

 



A MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEG MEGSZOKÁSA

A multifokális szemüveglencse dioptriaértéke fokozatosan változik,
ezért a hozzászokási időben felmerülhetnek panaszok.

A leggyakoribb tünetek, amire számíthat a megszokási időben:

• fejfájás,
• mélységészlelési problémák (bizonytalan, hogy milyen messze vannak           
a tárgyak Öntől),
• szédülés vagy hányinger,
• imbolygásérzet,
• kényelmetlenség és bizonytalanság lépcsőzéskor,
• periférikus látástorzítás,
• alkalmazkodási nehézségek az első néhány percben,
• fókuszálási nehézségek a közbenső és közeli távolságokra.

Ez a lista hosszúnak tűnhet, de az is lehet, hogy egyiket sem fogja
tapasztalni a fentiek közül. Amennyiben igen, legyen tisztában azzal, hogy
az agya alkalmazkodni fog, és a tünetek meg fognak szűnni! Minél
személyre szabottabbak lencséi, annál gyorsabban fogja megszokni őket. 

Mi segíthet gyorsabban alkalmazkodni?

• Hordja elsődleges szemüvegként! Ha azzal próbálja egyszerűsíteni az
életét, hogy cserélgeti a korábbi szemüvegével, sokkal tovább fog
tartani a megszokás.
• Új területeket kell találnia a lencséjén, ahelyett, hogy folyton a
legkényelmesebb helyet használja. 3 fő terület van: távoli, közbenső és
közeli. Tapasztalja ki a zónákat a lencséjén, és használja őket
megfelelően!


