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Péče o lupové brýle SandyGrendel

Systém SandyGrendel je precizní optická pomůcka. Mělo by se proto o ni pečovat podobně jako o
mikroskop nebo polní kukátko.

- Lupy a ochranný štítek osprejovat běžným prostředkem k čistění brýlí, osušit a očistit kouskem látky
z mikrovláken. Vhodné jsou i papírové ubrousky Kleenex. Lupové brýle je možno opláchnout i pod
tekoucí vodou.

• Před čistěním titanových rámečků sundat korekční skla ( o spojovací části netřeba mít obavy ).

_ Pokud došlo k mechanickému poškození lupových brýlí, je zapotřebí brýle velmi podrobně prohlédnout.
Pokud by se zjistila jakákoliv nepřesnost, je nutné poslat celé lupové brýle výrobci k revizi.

Upozornění: _ Nikdy nehledět s lupovými brýlemi přímo do slunce. Nebezpečí poškození zraku •
• V -ústavech, na univerzitách, doškolovacích kurzech neponechávat lupové brýle

SandyGrendel povalovat bez dohledu.

SandyGrendel Titaníum-Pro-System je chráněn nejméně dvěma z uvedených patentů:

Země Ohlašovací t. Patent č. Cbráněnodo
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Zámky

Dr. A. Grendelmeier & Co. (DAG) poskytuje na své výrobky, jedná-li se o chyby materiálu nebo výrobní závady
záruku v trvání jednoho ( 1 ) roku od nákupu. V této záruční době opraví nebo nahradí -vždy podle zjištěné
situace - DAG bezplatně všechny defekty výrobků DAG za podmínky, že byly bezpečně zabaleny, ofrankovány
a opatřeny adresou, e-maile, telefonem nebo faxem.

Tato záruka neplatí tehdy, pokud byly podle zjištění DA tyto výrobky mechanicky poškozeny úrazem,
nesprávným použitím a nebylo o ně pečováno dle návodu.

Pokud byl výrobek dle zjištění, které provedlo DAG, poškozen výše uvedenými způsoby, nese náklady na
opravu zákazník.

Korekční skla, která byla zhotovena na základě nesprávného, zákazníkem zaslaného předpisu na brýle, který
byl vystaven jeho očním lékařem nebo optikem, nebudou firmou DAG bezplatně nahrazena.

Závazky

Dr. A. Grendelmeier & Co. (DAG) odmítá výslovně veškeré závazky za případně způsobené škody. Zahrnuje
to přímé i nepřímé škody, jako např. i následky, způsobené nefungujícími nebo špatně fungujícími produkty
DAG nebo za škody, které nějakým způsobem s použitím DAG-výrobků souvisejí. DAG neručí rovněž za škody,
ke kterým by došlo následkem výpadku funkce produktů DAG.

Závazky, které poskytuje DAG za své výrobky nepřekračují v žádném případě náklady, které jsou uvedeny na
účtu zákazníka.

Pokud zákazník, který zakoupí výrobky DAG, nesouhlasí s rozsahem záruk a podmínkami závazků DAG, má
možnost výrobky DAG pečlivě zabalit a zaslat zpět firmě DAG. DAG mu vrátí celý obnos, který zaplatil.

Materiál:

obruby:
rámečky skel:
lupy:
attachmenty lup:

čistý titan, nepotažený
čistý titan, nepotažený
minerálrú sklo / aluminíum eloxované
aluminium eloxované

korekční skla: podle volby uživatele ( minerální, polykarbonát atd. )

attachmenty pro rámečky skel: box: umělá hmoty, Zytel280g 33 hsl pero: inox
posouvátko: inox šroubky: inox

Front. destčky: čistý titan

Ochranný štítek není součástí výše uvedených záruk.

Ochraný štítek: polykarbonát ( není úplně nerozbitný ). Doporučuje se štít sejmout
z rámečků, pokud se nepoužívá ( přes noc atd. ). Trvalé napětí má
za následek únavu materiálu.
inox I titanAttachmenty:

t-------==----~~- ~~~~ _



Vzdálenosti

Na dolním schematu jsou zobrazeny vzdálenosti, které jsou pro zubního lékaře důležité. Závisí na různých
individuálních faktorech. jako je např. velikost lékaře, zrak a pod.

Volba správné pracovní vzdálenosti dálkových zvětšovacích lup napomáhá v mnoha případech při práci zlepšit
držení těla ošetřujícího a odstranit řadu problémů, které s tím souvisí.

Bifokální skla se v kombinaci s dálkovými lupami nehodí.

nástěnné hodiny, prac.plán atd.
200 cm

D

.~ .

oo výměna
nástrojů

40 - 50 cm

Copyright 2001
by SandyGrendel Design

pracovní odstup
30 - 40 cm

F.G./A.G.9.2.2001
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Doporučení pro optimální stanovení skel brýlí
u systému SandyGrendel

ano ._'0 > 45 roků 00 nutné
-+ -+ -+ -+ -+ oo~ -+ -+ -+ -+ -+ vysvětlení individ. -+ -+ -+ -+ -+ ~

:.---: potřeb ( viz schema ~
~ distance" ~

<~~ro~ ~
~ 00 není třeba ~
~ ~ ~

~~!~~j~~~~:~;~;k_C:1S50dpt. i
~
~
~
~

hloubka ostr.s addicí: + 1.0 dpt. ~
lm--40 cm ~

~
hloubka ostr. s addicí: +1.5 dpt. ~

~
~
~
~
~
~
~
~

špatný zrak
nebo tlak. byopie

TP-710,
nasadit, upravit
a odevzdat

dpt.upravit dle stáří klienta

hloubka ostr. s addicí: +0.5 dpt
2m-~40 cm

"

úpravu přezkoušet pomocí
refrakčních b 'lí

TP-720
upravit testovanou korekci
adiustovat a odevzdat

korekce

r-------~--------------~------~_ dálkyTP-720
se zkušebním sklem podle skizy

Hloubka ostrosti s korekcí prostoru add: +1,0 dpt. korekce
nahoře 00 -'" 50 cm, dole 1m _'" 40 cm pros toru

Hloubka ostrosti s korekcí prostoru add: +2,0 dpt
nahoře - - 50 cm, dole 50 cm - '" 30 cm Copyright 2001

by SandyGrendel Design
napasovat, adjustovat, odevzdat

t--"", ~-~ ._ ••_,., __ . , •
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Úprava konstrukce brýlí SanfsGrendel Design podle individuálního tvaru hlavy

Konstrukce a obruba brýlí SandyGrendel Titanium je vybaveba různými drobnými prvky, které umožňují jejich
optimální úpravu podle tvaru hlavy a nosu.

1. Materiál
Titanium-Pro je vyrobeno z čistého titanu. Titan je nejen velmi lehký kov s antialergickými vlastnostmi, ale lze
jej bez problémů ohýbat, aniž by se riskovalo zlomení.

2. Opěrka nosu
Je rovněž zhotovena z titanu, je dlouhá a je přímo upevněna na konstrukci brýlí a není tak nijak vázána na
obruby skel.

Téměř neomezené možnosti
úpravy podle tvaru nosu.
Opěrná sedla mohou celou
plochou přiléhat ke hřbetu
nosu

Úprava opěrných sedel
podle různých tvarů
nosu.Ar,, '

, ., .

i _
;~- .
... , ,

. '

Obr. 1. Obr. 2

Nasazením různých velikostí sedla je možno dodatečně upravovat vertikální polohu IUPoVÝchbrÝlí v
relaci k bodu průhledu očí. .: ř , _._

V plastikovém boxu je k dispozici opěrné sedlo v jiné velikosti. ·.':t:::_~~;-~-~"""~'i"'~-~~':§-'~~~~~!~~~...~,"
J. Čelní nosník / / t 1- ./fo \ "',
Měl by ldežet v rovině čela paralelně k bipupilární linii. ": \. \ ..
Ramena by měla proto podle okolností měla být \ ', -~d""""l

v kloubu ohnuta bud' trochu nahoru nebo o něco dolů. \~

./~J-::,,.o<----J

\
\

Obr. 3
Ramena
Titarůum-Pro funguje v principu jako cvikr. Celá konstrukce z tutanu působí jako péro. To vede na jedné straně
k tomu, že výborně drží bez použití gumiček atd. a na druhé straně zaručuje mimořádný komfort při nošení.

Konce rarnének nejsou, jak je běžné, za ušima zahnuta dolů. Je třeba dbát na to, aby jejich oblé konce přiléhaly
plochou ke hlavě ( Processus mastoideus ).

Obr. 4 Obr. 5

Obr. 6

Ramena je třeba tak upravit, aby zbytečně
netlačila na citlivá nervová zakončení za
ušima.

Brýle lze rovně sejmout z hlavy

Čelní nosník symetricky <,
k obličeji ~

Obr. 7

Pokud by byl "účinek péra" přiliš malý,
je třeba v rozích zmenšit úhel ( -+ )

Konce křídel "přihnout za hlavu".
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Pokyny pro očního optika

Hrubé i jemné nastavení lup je posáno v příslušné části návodu. Následující vysvětlení jeou určena pro situaci,
kdy je třeba použít korekční skla.

1. Všeobecně

U systému SandyGrendellze obruby skel pro upevnění korekčních skel uvolnit pomocí "spoje" k čelnímu
nosníku ( patentováno). To umožňuje používat lupové brýle s korekčními skly nebo je nosit i "bez" nich
kontaktní čočky ). Spojový prvek se skládá z matrice ( v návodu označen jeko "sáňky" ) a patrice ( čep na okraji
obrub skel ).

2. Upevnění sáněk

Nejdříve se sáňky upevní na nosník. Použijí se k tomu křížové šroubky, které se protáhnou titanovými
destičkami a zářezem v nosníku se zavedou do závitů sáněk.

šoupátko

nosník

•-,
křížový šroubek

• .~
titanová destička

3. Nasazení obrob skel

Patrice obruby skel (uzávírací temporální blok! ) zavést do příslušného zářezu sáněk - šoupátko ptitlačit proti
nosu - obrubu skel posunout úpně nahoru - šoupátko uvolnit - ke kontrole obruby skel rochu posunout zpět.
Pozor: Ne okrajích obrub nic neohýbat, pokud jsou spojeny se sáňkami. Jedná se o choulostivou precizní část z
plastu a nesnáši podobnou zátěž. Doporučuje se též, aby se snímala skla při čištění.

4. Nastavení obrob skel

Nyní se sáňky s obrubami skel posunou tak, aby smyšlené vertikální symetrály odpvídaly centrům pupil (
dálkový- PD).
Následuje definitivní dotažení křížových šroubků.

titanové destičky
s 2 křížovými šroubky
Ml,4

uzavírací temporální blok

1-----,,===- _
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Hrubé nastavení lupy u systému SandyGrendel
vysvětlení na příkladu pro levé oko v poloschematickém zobrazení

Předpoklad:
Měření PD pro blízko ( PD = pupilámí distance) 350 mm udalo pro levé oko 29 mm .

nazálně

lupa

drážka posunu lupy

temporálně
upevňovací prstenec lupy

Obr. 1
Pohled na lupu "--"";
na štítku zepředu

stavěcí fixační šroubek ( zde referenční bod )

milimetrová stupnice pro Nah-PD.
Křížek v kroužku: 30 mm

1. Rýhovanou matičku levého prstenu držáku lupy na zadní straně ochranného štítku otáčet proti směru
hodinových ručiček »Lupu i prstncem držáku lze pak posunout na stranu.

2. Lupu i prsten držáku posunout ve vodící drážce pro vedení lupy na ochranném štiku tak daleko, až stavěcí
fixační šroubek dosáhne naměřené hodnoty Nah-PD ( hodnota distance pupi na blízko) na milimetrové
stupnici, u našeho případu je to 29 mm. Fixační šroubek se tedy nachází mezi 28 a 30 mm ( obr. 1 ).

3. Rýhovanou matičkou otáčet ve směru hodinových ručiček> lupa je fixována v hrubém nastavení.
4. Acetátovou ochrannou folii, která nazálně přesahuje, redukovat nůžkami.
5. Stejný postup uskutečnit i na pravé straně. Upozornění! Někdy se hodnoty Nah-PD vpravo a vlevo liší!

ochranný štítek

lupa

prstenec držáku lup

drážka posunu lupy

~~~~~~7j-------:~\-rýhovaná matice

stavěcí, fixační šroubek
jako referenční bod

milimetrová stupnice,
křížek v kroužku označuje 30 mm

Upozornění: U extrémně malých nebo velkých hodnot PD lze drážku posunu lupy nasálně nebo temporálně
rozšířit.

Tím je individuální hrubé nastavení lup vpravo/vlevo skončeno a následuje jemné nastavení.

I'-----,:==-=-~~----=~~-----------_._ ..-.._
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Jemné nastavení lupy
Jakmile jsou lupy zhruba nastaveny, následuje nastavení jemné.
Důležité pokyny:
• "Nastavení ostrosti-zaostření" vychází ze správně stanovené vzdálenosti > pracovní postavení mezi okem
pozorovatele a pozorovaným objektem. K dosažení optimální ostrosti je třeba pohnout horní polovinou těla - a
tím hlavou a očima - trochu dopředu a dozadu.
• Když se povolí stavěcí-fixační šroubek proti směru hodinových ručiček, umožní se tim otáčet lupou v jejím
prstencovém držáku. To však nemá nic společného s nastavením ostrosti.
• Lupy jsou ve svých prstencových držácichskloněny o 5°. Slouží to k tomuto účelu:
Pokud se např. pozoruje kříž jednou lupou ( > monnkulárně ) a lupou se otáčí, opisuje křížek v zorném poli
kruh (obr. 1 ).
Pokud se však tento kříž současně pozoruje oběma očima ( > binokulárně) , jeví se to podle okolností jako
dvojitý obraz ( obr. 2 ). Otáčením jedné, event. obou lup lze dvojitý obraz vyladit, aby se kříže kryly (obr. 3 ).

+
Praktický postup při jemném nastavování lup:
• Na papír se černou tužkou nakreslí křiž o délce ramen asi 1 cm.
• Obě lupy se nastaví do výchozí pozice tak, aby skosené plochy lup směřovaly dolů ( obr. 4, "pravá lupa").
• kříž se nyní pozoruje při maximální ostrosti, tj. optimálním pracovním odstupu současně oběma lupami
( > binokulárně ). Pokud se jeví kříž jako na obr. 3, pak už není třeba jakékoliv jemné doladění, zbývá jen
fixačními šroubky lupy upevnít.

• Pokud je obraz dvojitý ( obr. 2 ), je třeba otáčením jedné nebo obou lup docílit, aby s kříže překryly (obr. 3 ).
• Optimální stav: Při binokulárním pozorování je vidět jen jeden kříž a skosené, šikmé plochy lup jsou

vzhledem k nosu téměř symetrické. Obr. 4 ukazuje situaci, kdy i tak je ještě možné něco zlepšit. Šikmé
plošky lup vpravolvlevo jsou asymetrické.
Konečná kontrola: Lupami musí být možno číst text.

• Oba stavěcí šoubky šroubovat ve směru hodinových ručiček a jemně fixovat. Pak nelze lupami již pohybovat
a při čistění nedojde ke změně jejich nastavení.

šikmá ploška lupy
míří dolů

prstencový drržék
lupy

pravá lupa
~
~

levá lupa
~

*':i
šikmá ploška lupy

míří nazálně

stavěcí, fixační
šroubek~~~~

Pohled na ochrannýštít
zespodu

AG /24. 12.02

1----", ,_.•__ •.,_.... '."
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SandyGrendel- Spectacular! Uvádí;
Dentální I sluneční štítek k modelu Ti-sport

Návod k upevnění slunečního štítku

Upevňovací knoflík 1 poté i2 provléci štěrbinou nosního okraje obruby

Upevňovací knoflik 3 protáhnout štěrbinou
pustit. Štít je upevněn.

S dentálním štítkem se model Ti-sport hodí
pro lékařské obory jako je stomatologie,
chirurgie, zubní sestry atd.



upozornění:

10 Nosni opěrky upravit tak, aby lIBehriDly
zasouváni skel ( &má iipka )e

2. K výměDě skel neDÍ třeba 5Ílyo
Podržte bry'le jako na ebnízlm. Zaflaite
palcem BBšoupátko ( aikDtiv Dmtem )
proti DOSU.

Souwně táhBěte pota dnhé ruky iroWě,
bez vynakládáDí síly Ba skla.,

3. Při nasazovAllí jiuýeh skel dJ;fjt Ba to, aby
wezy SpeBekuk:t.z&valy ve ~ DOSUQ

]J)

Upozorněni: I pn nasueváDi skel je třeba stejBě jako pH jejich vyjímáDí tlačit šoupátko
proti BOSO. Tahem za o~y skel lze zkoDtJ'Iovat, zda jsou ve sdu"ánee
spníVDě blokovány.
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Jak zjistit svoji pupilární distanci PD pro dálku a blízko?
Určení vzdálenosti pupil ( PD ) způsobem Do-it-yourself ( udělej si sám )podle SandyGrendel

PD vprav
Měřítko PU
Situace před
nástěn.zrcadlem

Obr. 1
~ š L '~ ~ smys ena
•

vertikála ke hřbetu
nosu

PD - pro dálku vlevo: 28 mm
PO- do blízka vlevo: 28 mm - 3 mm = 25 mm

PD - pro dálku vpravo: 27 mm
PD - do blízka: 27 mm - 3mm = 24 mm

V dalším textu je vysvětlení stanovení PD pro blízko!

Definice pupilární distance ( PD ):

PD je označení vzdálenosti - distance mezi centry obou zornic.
Protože lidský obličej bývá asymetrický, dělí se tato distance na pravou PD a levou PD, která se vztahuje na
smyšlenou vertikálu ke hřbetu nosu.
PD = PD pravá a PD levá (obr. 1 )
PD se u jedince mění podle jeho vzdálenosti od objektu.

PD pro dálku: pozorovaný objekt je daleko.
PD pro blízko: Pozorovaný objekt se nalézá v blízkosti. Oko ( a sním i zornice) rotují nazálně a tím se
zmenšuje PD, Čím blíže je objekt, tímje menší PD. PD do blízka se udává většinou spolu s odstupem oka od
pozorovaného objektu (pracovní odstup), tedy např.: PD do blízka 350 mm vpravo 32 mm /vlevo 34 mm.

Na základě mnoha měření jsme stanovili, že pří pracovní vzdálenosti, jaká je pro uživatele lupových brýlí
relevantní ( 300 mm/ 350 mm /400 mm ) je třeba od PD pro dálku vpravo a vlevo odečíst po 3 mm, abychom
obdrželi PD pro blízko.

Určení PD pro dálku a podle něj PD pro blízko:
1. Vystříhnout si dole zobrazené PO-měřítko.
2. Postavte se asi 1 m od dobře osvětleného nástěnného zrcadla.
3. Před očima si podržte měřítko ( obr. 1 ). Důležité: Osa symetrie měřítka by měla souhlasit se smyšlenou
vertikálou ke hr'betu nosu.

4. Na milimetrovém měřítku odečíst PD pravé a PD levé ( smyšlená vertikála procházející centrem pupil ) a
zaznamenat si hodnotu. Měření několikrát opakovat a vzít průměr. Tato hodnota odpovídá PD do dálky.

5. PD do blízka pravé I levé = PD do dálky pravé !Ievé minus po 3 mm.
6. Dále postupovat podle návodu: ,,Hrubé nastavení lup systému SandyGrendel".

Pokud by způsob nastavení nebyl jasný, určí Vám hodnoty PD moderními přístroji oční optik!

Vystřihnout PD-měřítko


