Vår passion är din vision
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En optiker för alla
Hemtrevliga butiker och välutbildad personal
Glasögonmagasinet Optikkällaren är en verksamhet som funnits sedan tidigt 90-tal. Och
en sak har vi alltid värnat om – att leverera
skräddarsydda glasögon och högkvalitativa
synundersökningar till pressade priser. Detta
kan vi göra för att vi ända sedan början värnat
om samarbeten med glas- och bågleverantörer
runtom i Europa. Något som också inneburit
att vi kunnat hålla oss uppdaterade med de
senaste internationella trenderna inom optik
och bågar.
Pressade priser utan att tumma på kvalitén
utgör hjärtat i vårt koncept – att vara en
optiker för alla. Glasögonmagasinet och
Optikerkällaren gick samman 2014 och
tillsammans har vi kunnat sträva efter att
utveckla vår gemensamma affärsidé, som går
ut på att vara så tillmötesgående som möjligt
gentemot våra kunder.
Förutom att prioritera så hög personlig service
som möjligt så har vi skapat hemtrevliga

atmosfärer i våra butiker för att våra kunder
ska känna sig välkomna.
Vi ger givetvis den kliniska delen av vår verksamhet störst utrymme. Till exempel är vi
kvalitetssäkrade enligt optikbranschens norm
och har löpande utbildningar för vår personal,
vi har gott om tid i provrummet och utför vid
behov ögonhälsoundersökningar.
Framöver har vi för avsikt att fortsätta utveckla ögonhälsodelen – en essentiell del
av vår verksamhet. Det är medarbetarnas
kompetens som utgör grunden för hur vi kan
vidareutveckla vår verksamhet, och det är
medarbetarnas yrkesstolthet som gör att vi kan
fortsätta värna om våra familjära grundvärden.
Välkommen till Glasögonmagasinet Optikkällaren – en optiker så som vi vill att en
optiker ska va.
Martin Åberg
VD, Glasögonmagasinet Optikkällaren

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i
sökfältet och ladda ner appen till din smartphone eller
surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna med GoZeeikonen.
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Vi gör individuella lösningar med höga
styrkor, hög cylinder och hög prisma
och standard-produkter
MLCOMBI SHORT

MLBINOVA

MLNIGHT COVER

MLAMD COMFORT

MULTILENS AB
Tel: 031 88 75 50, info@multilens.se, www.multilens.se

Glasögon
och kontaktlinser

MLKONTAKTLINSER
ONEFIT, ROSE K2 m.fl.

MLSIGHT OPTIMIZER
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www.ricardonordica.se

http://www.ricardonordica.se

Ricardo är en oberoende leverantör som i 25 år levererat svenskdesignade glasögonbågar till konkurrenskraftiga priser - alltid med bra support.

Ett besök hos oss
Smidig tidsbokning
Ett besök hos oss är både smidigt och personligt, så
att du ska känna dig så trygg och tillfredsställd som
möjligt från första möte med optiker tills du har dina
nya bågar på näsan.
På vår hemsida bokar du snabbt och enkelt din synundersökning. Välj bara den butik som är närmast
dig, vilken typ av undersökning du önskar få hjälp
med, hitta ett ledigt datum och tid samt den optiker
du vill ha hjälp av, och avsluta med dina person- och
kontaktuppgifter. Här kan du också lämna ett meddelande om du har speciella behov.
Boka din tid redan idag, klicka dig vidare här:

Hos optikern
När du kommer för din synundersökning kontrollerar vi dina tidigare glasögon, gör en maskinell
refraktionering och mäter trycket i dina ögon. Vi gör
också en behovsanalys för att ta reda på var och hur
du använder dina glasögon för att kunna ge dig bästa
möjliga synhjälpmedel (tex ifall det skiljer sig på hur
du bör använda glasögonen till vardags och på jobb).
Sedan utför optikern synundersökningen där vi
får fram dina exakta styrkor. Skulle det vara så att
optikern upptäcker något avvikande erbjuder vi en
ögonhälsoundersökning eller skickar remiss till
ögonläkare. Läs mer om ögonhälsoundersökningen
på nästa uppslag.

Hälsoundersök dina ögon!

Utöver den vanliga synundersökningen innehåller EyeDiagnostics koncept mätning av ögontryck, fotografering av näthinnan och
undersökning av synfältet. Alla dessa undersökningar behövs för att
upptäcka tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar.

Resultaten bedöms av våra erfarna ögonläkare. Förändringar i gula
fläcken, näthinneskador av diabetes, eller grön starr kan behandlas
om de upptäcks i tid. Har du någon av dessa sjukdomar i familjen är
undersökningen särskilt viktig.

EyeDiagnostics är ett privatägt aktiebolag, som startades hösten 2007 av optiker och ögonläkare gemensamt. Fram till idag har 75 000 bedömningar utförts av EyeDiagnostics. EyeDiagnostics tjänster. Ca 30% av dessa har rekommenderats upprepad undersökning hos EyeDiagnostics eller har remitterats till ögonsjukvård för fortsatt utredning.
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En ögonhälsoundersökning
Du är i trygga händer hos oss
Ögonhälsoundersökningar är en viktig del av vårt helhetskoncept och något vi
lägger stor vikt vid att utveckla för att du hela tiden ska känna dig trygg i våra
händer.
Optikbranschen rekommenderar kontinuerliga ögonhälsoundersökningar och
uppföljningar kring eventuella förändringar, särskilt om du upplever några problem eller har ögonsjukdomar i släkten.
Vid ögonhälsoundersökningar tar man, utöver de moment som finns i en synundersökning, även en ögonbottenbild, vi mäter synfält och vid behov erbjuder vi en
OCT-undersökning.

Ögonbottenbild och OCT-undersökning
Ögonbottenbilden visar eventuella förändringar på näthinnan, synnerven och
blodkärlen i ögat.
OCT-undersökningen är en typ av scanning där optikern med hjälp av ljus tar en
tvärsnittsbild av näthinnan för att på så vis studera hinnans olika lager.
Ögonhälsodelen av vår verksamhet är under uppbyggnad och kan därför variera
mellan butikerna.

PIGGA ÖGON
Återfuktar torra, irriterade och trötta
ögon och gör dem pigga igen!

NYHET!

Vi finns hos välsorterade optiker
Telefon: 042-14 12 25 • E-post: piggaogon@medilensnordic.com
www.piggaögon.com • Tillverkare: Ursapharm, Tyskland

Utan konserveringsmedel och hållbara i
6 månader!
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Vi tar glasögonköpet till nästa
nivå
Lokalt anpassat bågsortiment
Efter att du genomfört dina grundläggande undersökningar är det dags att ge sig ut i butiken för att
välja nya bågar. Vi hjälper dig att hitta något som
passar både dig, din stil och dina glas. Vi har ett brett
sortiment som butikerna lokalt valt ut från våra leverantörer anpassat för just sina kunder.
När du valt din båge och bestämt vilken typ av glas
och behandling du vill ha så skickas glasets form digitalt till vår leverantör i Tyskland tillsammans med
glasinformationen. Inom en halvtimme från det att
vi beställt är glasen i produktion. Detta innebär både
kortare leveranstider och gör oss till ett miljövänligare alternativ, då vi inte behöver skicka bågarna till
våra leverantörer.
Läs mer om våra glasögontjänster här:

TOPCON CORPORATION
utvecklar och levererar kvalitetsinstrument för
ögonindustrin sedan mer än 85 år tillbaka.
Läs mer på www.topcon-medical.se
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Produktnyheter
Våra långtgående samarbeten med europeiska leverantörer gör att vi kan vara först
med att ta in de senaste produkterna inom optik och bågar. Några exempel på produkter vi vill flagga lite extra för är Formula Drive, Care, Orto-K och inte minst, Barbours exklusiva glasögonkollektion.

Formula Drive
Ett glas som gör att det blir lättare att se i mörker, med kontrasthöjande färg och
minskande av störande reflexer.

Care
Ett filterglas som skyddar ögat mot bland annat skadlig UV-strålning.

Orto-K
Kontaktlinser som du bär på natten och tar ur på morgonen. Effekten blir att du ser
bra hela dagen. Tekniken går ut på att tillpassa ett par hårda linser som formar ögat
under tiden du sover.
Det är ögats form som gör att du ser sämre på kort eller långt håll. Med Orto-K formas
ditt öga så att du slipper synhjälpmedel under dagtid, utan att behöva göra ingrepp
med laser eller liknande.

Barbourbågar – premiär hösten 2019
Glasögonmagasinet kan stolt presentera att vi kommer att vara en exklusiv återförsäljare av Barbourbågar. Märkets glasögonkollektion är av hög kvalitet med fina detaljer
framtagna med hållbarhet och funktionalitet som riktlinjer.
Du vet väl om att du kan få våra produktnyheter direkt till din mail?
Ansök om nyhetsbrev på vår hemsida:

www.nordea.se

• 15117 • www.jssverige.se

Vill du veta mer om våra
butiker – från sortiment
till öppettider och just din
butiks personal – besök vår
hemsida eller Facebook.

