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Vid 41 års ålder var det första gången jag lade märke till att jag fick flytta det jag ville läsa längre
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och längre bort för att kunna urskilja bokstäverna. I samband härmed började jag använda
progressiva linser. De första paret glasögon jag provade hade väldigt liten effekt och efter en vecka
gav jag upp försöken att anpassa mina ögon. Även mitt andra par med progressiva linser var
omöjliga att helt anpassa sig till men jag tvingade mig själv, trots begränsningar, att lindra mina
synproblem. Men det kändes långt ifrån naturligt. Efter två timmars arbete framför datorn kändes
ögonen överansträngda och det ledde till att jag såg suddigt. Det var omöjligt att fortsätta arbeta.
Jag behövde helt enkelt ta av mig glasögonen och vila ögonen minst en timme innan jag kunde
fortsätta att använda dem igen.
Efter att jag bytte till glasögon med Hi-End Rodenstock’s progressiva linser utformade och
tillverkade hos ISOPTIK Eyeglasses Centre kunde jag känna en markant skillnad. Det var definitivt
lättare att anpassa synen till ISOPTIK’s glasögon. Jag använder glasögonen från morgon till kväll
varje dag. De känns bekväma och naturliga jämfört med alla andra fabrikat jag använt tidigare.
Avståndsbedömning sker automatiskt nästan som om jag inte använder glasögon och det är
fantastiskt, särskilt när jag kör bil. Problem med sekundkorta och förvrängda synbilder vid snabba
sidorörelser och huvudvärk vid snabba ögonrörelser inte bara minskade, de försvann helt.

Det går blixtsnabbt att anpassa ögonen från när- till långseende på ett naturligt sätt. Vad som
förvånar mig mest är skärpan, färgerna och klarheten hos linserna. När jag tittar åt sidan eller
vrider på huvudet snabbt ändras fokus på mindre än en sekund. Allt det här är en fantastisk
upplevelse efter år av begränsningar och problem. Ansträngda ögon, ont i nacken, allt är borta tack
vare glasögon med Hi-End Rodenstocks linser utformade och tillverkade hos ISOPTIK.
I mitt arbete på N Health Healthcare Service Solutions och Bangkok Hospital Group som berör
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kontroll av infektioner och patientsäkerhet, krävs att jag lägger stor vikt vid detaljer som ska synas
noggrant. Jag läser mängder med tryckt material och det är minst lika mycket läsande på
datorskärmen för att hålla mig ajour med tekniska framsteg inom steriliserings processer, ny
utrustning och allmänna trender. Genom att känna till den senaste tekniska utvecklingen kan vi
garantera högsta möjliga nivå på vår patientsäkerhet. Skärpan, det breda synfältet och den naturliga
känslan vid användandet av Hi-End Rodenstocks linser tillverkade av ISOPTIK har gjort att en av
mina viktigaste tillgångar i mitt arbete, mitt seende, åter fungerar tillfredsställande. Jag
rekommenderar å de varmaste Hi-End Rodenstocks progressiva linser utformade av ISOPTIK
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