
  

Instruktion för användning av ROXOR första gången. 

Användare 

För bästa resultat, följ instruktionen steg för steg första gången du testar Roxor glasögon. 

Tag på glasögonen (över dina vanliga glasögon om det är den modellen) och låt dem vara kvar 

minst 1 -3 minuter. 

Lyft inte av glasögonen i förtid, ögat måste hinna anpassa sig. 

Anledningen till detta är att adoptionstiden för ögat är ungefär 5 – 10 minuter. Det kan dröja 

ända upp till 15 minuter för att få full synkomfort. 

Börja med att titta på t.ex. en vit vägg eller en vit bil, vilket är viktigt. Denna funktion bör testas 

utomhus 

Den vita ytan kommer till en början att vara rosa, men efter c:a 30 – 60 sekunder kommer sen 

föremålet att sakta bli vitare. Under tiden kan du titta på gräs, buskar, blommor och träd. När 

det har gått c:a 1 – 3 minuter kommer ytan att vara helt vit. 

Skulle det inta vara så, vänta då ytterligare en stund. I sällsynta fall kan det vita föremålet förbli 

svagt rosa. 

Nu kommer du att se din omgivning med en behaglig synkomfort och med naturlig 

färgåtergivning utan färgförvrängning mot vare sig grönt, blått eller rött. 

Du kommer att märka att gräset nu inte är lika grönt som tidigare. Strålningen av klorfyll från 

växter filtreras bort av Roxorglaset medan t.ex. blommor blir betydligt vackrare. 

När du nu har läst instruktionen kan du börja testet. 

Efter att du haft Roxorglasögonen på dig i minst 5 minuter kan du ta av dessa. Du kommer att 

bli väldigt förvånad över effekten.  

Färgblinda kan i vissa fall inte uppleva samma sak, utan märker endast en kontrasthöjande 

effekt 

Roxorglasögonen är inte avsedda att användas i mörker. 

 

 
 



 
 
 
 
 

Optiker och ögonläkare 
 
Filtret reducerar grön våglängd till ögat med c:a 80 %. Då ögat är 6 ggr mer känsligt för grönt 
ljus, kommer den gröna våglängden och ljuset att undertryckas till tapparna som ligger i 
våglängdsområdet mellan gulgrönt och blått.  
 
Följden blir att ögats känslighet för ljus ökar, i detta fall mot blått och sammanfaller så att 
stavarnas känslighet ökar markant. Detta resulterar i bättre kontrast. 
 
I normala fall återtar ögat sitt färgseende med glasögonen efter c:a 2 - 5 minuter för en person 
med normalt färgseende. I vissa fall kan det dröja ytterligare några minuter. Det kan ibland 
uppstå en svag restprodukt som ögat uppfattar som rosa, men detta är inte så vanligt. 
 
Hela denna process att förändra ljuskänsligheten hos stavarna känner vi till då vi t.ex. kommer 
ut i nattsvart mörker för att titta på stjärnhimlen. Det tar normalt bara någon minut för att se 
stjärnorna, men ett fullt utvecklat mörkerseende inträffar först efter c:a 20 minuter. 
Denna effekt är väl känd bland astronomer. 
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