
Demokufferten indeholder følgende: 
- 6xCURVED stel alle 6 farver 
- 1xCURVED stel med VisionX Lup 3.0
- 1xCURVED stel med VisionX Lup 3.8 
- 3xTITANIUM stel alle 3 farver 
- 1xTITANIUM stel med VisionX Lup 3.0  
- 1xCIRCLE lup lys 
- 1xLup lys batteri 
- 1xStropper til briller 
- 2xNæseklæmmer til CURVED stel 
- 1xMålebånd

V I S I O N X  D EM O K U FFER T

Du har nu modtaget en VISIONX demokuffert, så du kan se og prøve VISIONX lup 
med de 2 forskellige stel, samt se de mange farver.  
Første lag du ser her i pakken, er CURVED stellet, andet lag du ser er TITANIUM stel-
let og tilbehør.  

Når du har valgt dit stel og farven der passer til dig, så kommer du til opmålingen, så 
din VISIONX lup kommer til, at passe helt perfekt til dig. Derved får du en ergonomisk 
god arbejdsstilling, når du arbejder med lupbrillerne. 
 
Fokusafstand i cm. 
Her måles afstanden fra behandleren’s øje til patientens fortænder.
Brillebærer skal sidde i normal behandlings-position, med patienten liggende i pa-
tientstolen.Tredje person måler fokusafstand i cm fra brillebærers øje til patientens 
mund med et målebånd. 
 
Brillekort/Brillepas fåes ved egen optikker. 
Hvis du har et Brillekort der er mindre end 6 måneder gammelt, kan dette godt bru-
ges. Vejledende pris ved Louis Nielsen for brillekkort 245,- inkl. moms 

Brillestyrke i brilleglasset omkring luppen. 
Bruger du normalt briller skal du indtaste, om din styrke er mindre end plus/minus 3 
eller højere end plus/minus 3.

W W W.V I S I O N X .N U
Bestil dine lupbriller her



S Å DA N  B EST I L L ER  D U  D I N E 
V I S I O N X  LU PB R I L L ER

1. Du starter med at gå ind på www.visionx.nu 

2. Så trykker du på SHOP, her vælger du om det skal være det 
CURVED eller TITANIUM stel og derefter hvilken farve du ønsker.

Indtast fokusafstand, af-
standen fra behandlerens 
øje til patientens mund

Anskaf et brillekort/brille-
pas og opload filen.

Hvis du normalt bruger 
briller skal du indtaste, 
om din styrke er mindre 
end plus/minus 3 eller 
højere end plus/minus 3.

Hvis du er færdig med at indtaste alle oplysninger, så gå til kassen og 
færdiggør bestillingen med oplysninger om dig og evt. rabatkode.

3. Når du har valgt hvilken farve du ønsker, kan du nu indtaste dine  
indsamlede oplysninger. 

Behold dette papir på klinikken, til når du skal bestille dine lupbriller.

Bruger du kontaktlinser, 
indtast dette her.

Mål din egen højde og 
indtast det her.

Indtast Fokusafstand i 
glaset omkring luppen.


