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VI ANPASSAR LUPPARNA EFTER DINA SPECIFIKA MÅTT
En gedigen genomgång av dina peronliga mått säkerställer att du får ett par 
luppar som verkligen är personligt anpassade.

Vi tar följande mått:

- Pupillernas avstånd i förhållande till ansiktets mittlinje horisontellt
- Pupillernas avstånd i förhållande till varandra vertikalt.
- Arbetsavstånd vid en ergonomiskt korrekt och bekväm arbetsställning

DET FINNS MER ATT BERÄTTA
Om ni är intresserade av ett par luppar och har frågor. Tveka inte att 
kontakta oss så berättar vi mer.

info@accesia.se
035-397 97



<25°

Korrekt arbetsavstånd/fokusavstånd

LUPPAR HAR AVGÖRANDE BETYDELSE FÖR ERGONOMIN
En individuellt anpassad lupp ökar personalens produktivitet, självförtroende, ökar 
kvaliteten på arbetet och förbättrar arbetsställningen genom att behålla ett fast fo-
kusområde. Förekomsten av nacksmärtor bland tandläkare ligger på ca 70%, vilket 
beror på en arbetsställning där huvudet lutas framåt mer än 30°.

För att förhindra detta erbjuder vi luppar med rätt arbetsavstånd och storlek som 
hjälper personalen att få en arbetsställning där huvudet lutas framåt så lite som 
möjligt.

ERGONOMISKA RIKTLINJER
Det är viktigt att ta hänsyn till ergonomiska riktlinjer vid val av lupp.
De två viktigaste ergonomiska faktorerna att tänka på vid köp av lupp är arbetsav-
stånd, bågarnas storlek/form samt avståndet mellan dina pupiller. Accesia tillhanda-
håller luppar som kan anpassas till den arbetsställning som är rätt för just
dig. Det är en viktig investering för kvaliteten på ditt arbete och för att förebygga
framåtlutande huvudrörelser och smärtsam obalans i muskler. Modell Techne RX 
kan även fås med slipade glas. 



Hur vikten uppfattas är beroende på hur vikten fördelas 
över hela bågen.

Univetluppar ”kramar om” huvudet och fördelar då vikten 
även på sidorna och inte bara på näsan och öronen.

VIKTFÖRDELNING



Metallram i fronten säkerställer optikens position över 
tid.

Modeller som saknar en stabiliserande metallram och 
istället är flexibel i fronten, utgör en ökad risk för att man 
påverkar den noggrant utmätta placeringen av optiken.

STABILISERANDE METALLRAM



EOS HP
EOS HP ger en justerbar ljusstyrka på upp 
till 45 000 lux. Den har en låg vikt och är 
ett utmärkt verktyg för att se alla mindre 
detaljer och för att optimera ljusförhållan-
det.

LED HEADLIGHT EOS 2.0 ACCESIA
LED HEADLIGHT EOS 2.0 ger genom sin lätta 
vikt och lampans optimala färgrendering dig god 
komfort under hela arbetsdagen.
Lampan är kopplad till laddaren som även 
indikerar batteriets styrka.

Färgtemperatur: 5700 K
Ljusstyrka: Upp till 45000 lux
Batteritid: 8 timmar på max ljusstyrka



TECHNE GALILEAN
• Avlastande design
• Ergonomisk båge för en optimal viktfördelning
• Högkvalitativ optik
• Metallram i fronten säkerställer optikens position 
  för optimal hållbarhet.
• Justerbart näs-stöd
• Vi anpassar dina Techne luppar efter dina exakta mått
• Går att få med ingraverat namn

TECHNE RX GALILEAN
• Den exklusiva bågen ger både stabilitet och skydd
• Extraordinär komfort och passform.
• Täckande sidor.
• Metallram i fronten säkerställer optikens position 
  för optimal hållbarhet.
• Justerbart näs-stöd.
• Vi anpassar dina Techne RX efter dina exakta mått.
• Går att få med ditt namn ingraverat.

Techne RX går även att få med slipade glas.



Vår helhetslösning och utbud täcker allt ifrån utbildning på Accesia Academy till
utveckling och försäljning av instrument och dentalutrustning. Allt bygger
på kunnig personal som är ivriga att lära och utveckla nya produkter och idéer för att
ständigt utveckla djurtandvården.

Vårt arbetssätt: Etik + Ergonomi + Hygien + Effektivitet + Kunskap leder till lönsamhet. 

”Vi är din partner för allt inom djurtandvård.”




