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Släng trasiga glasögon. 
Släng  alla fodral (dessa tar för mycket 
plats och vikt i bagaget vid våra resor). 
 

Repiga glas Krackelerade glas 
Trasiga delar          

eller lagningar 

1. Sortera 

 

 

1. Blötlägg i varmt vatten (ej hett, då det skadar 
ytbehandlingen) med diskmedel 

2. “Rör runt” i baljan och låt stå 5 minuter 
(Vid särskilt smutsiga glasögon, rengör med tandborste) 

3. Flytta över till diskbalja med varmt vatten utan diskmedel 
4. “Rör runt” i baljan och låt stå 5 minuter 

2. Tvätta 

 
Lägg upp glasögonen på ett lakanbeklätt bord. 
Torka glasögonen med en ren bomullstrasa      
(t.ex. gammal handduk eller lakan). 

Torka

 

Tips! 
 

Gör en snabbkoll av 
styrkorna på glasögonen 
för att grovsortera redan 

innan tvätt.  
 

Rengöring kring näsan 

3. Torka 

Vision For All’s 
sorteringsinstruktion 

För att underlätta arbetet som läggs ner på insamling och 
förberedelse av glasögon har vi följande instruktioner. Har du inte 

själv möjlighet att genomföra alla steg ber vi dig att följa de steg som 
passar för dig innan du skickar glasögon vidare till Vision For All. 
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1. Paketera i bananlådor, för att de enkelt 
ska kunna staplas. 

2. Lägg glasögonen i rader, som på bilden, 
med tidningspapper emellan. 

3. Märk upp lådan med aktuell status t ex: 
”ej tvättat”, ”sorterat”, ”sorterat och 
tvättat - klara att mäta” etc. 

Single-vision styrkor skrivs direkt på påsen med 
permanent, medium (M) spritpenna.  
 
 
 
 
 
 
För bi- och multifokala skrivs styrkan på en märkeslapp, 
som kan skrivas ut från hemsidan, och som läggs synligt i 
påsen tillsammans med glasögonen. 
 

Single Vision, samma styrka 
OA: +3,75 

5. Uppmätning 

Single Vision, olika styrka 
OD: -1,25 
OS: -1,00  =  - 0,50 x 90 O 

Bi- eller multifokala 
OD: -4,25  =  - 0,25x 10 O 

OS: -3,75  ADD: +2,50 

Rött för minus 
 

Blått / 
Svart 

för 

OD = Oculus Dexter  = Höger öga 
OS = Oculus Sinister  = Vänster öga 
OA = Oculi Ambo   = Båda ögonen 
ADD = Addition, lästillägget på bi- eller multifokala 
glasögon 

Tips! 
Gallra hårdare vid styrkor nära +/- 0,00 D, 

eftersom dessa är svåra att dela ut. 
Tex sfär +0,50  med cylinder -0,25. 

Vänligen skicka bananlådorna till: 
 

Vision For All 
c/o Hjärta till Hjärta 
Attorpsgatan 10, 
Box 1235 
581 12 Linköping 

 

Skillnaden mellan glasens  
sfäriska ekvivalent:  max 0,75 D. 
 
Max  cylinderstyrka:       max 0,75 D. 

 

Använd påsar i storleken 
9x19 cm ungefär.  
Går att beställa från  
Paul Hall AB: 036-34 11 00 
 

4. Paketera 


