
Skötselråd och tips 
QuietFrames förvaras i förpackning-
en eller medföljande påse när de ej 
används.  

Undvik att lägga dina QuietFrames 
med glasen nedåt.  

Höga temperaturer kan skada 
dina QuietFrames. Utsätt dem ej för 
extrema temperaturer t.ex. i bastun 
eller på bilens instrumentbräda eller 
kemiska medel såsom hårspray eller 
rengöringsmedel. 

Kontakta info@ambicare.se se om 
du upplever ej övergående besvär 
såsom illamående, suddigt seende 
eller annat. 

Om olycka inträffar orsakad av 
användandet av QuietFrames ska det 
rapporteras till AmbiCare AB och 
Läkemedelsverket. 

Bruksanvisningen upprättad 
2022-03-31. 

Senast uppdaterad version finns på 
www.quietframes.com AmbiCare AB  

Tellusborgsvägen 108  
126 28 Hägersten, Sverige

Medical 
device 7350140780014



Bruksanvisning 

Glasögon för visuell brusreducering®. 
Läs noga före användning.  

Avsedd användning 
QuietFrames ska användas stillasit-
tande eller stående för att skärma av 
omgivningen och förbättra fokus samt 
minimera störande intryck och ljuskäl-
lor från sidan och uppifrån.  

Används på samma sätt som ett par 
terminalglasögon. 

 Vi rekommenderar synkontroll av leg. 
optiker och att QuietFrames anpassas 
efter din synförmåga.  

Använd inte     
• Vid framförande av fordon, t.ex. vid

bilkörning, cykling, sparkcykling,
truckkörning eller liknande.

• När du vistas i riskfyllda miljöer där
olycka med fordon, maskin, föremål
eller människa lätt kan uppstå om
ditt perifera seende är begränsat.
Exempel direkt olämpliga situationer:
trafik, övergångsställe, lagerlokal,
byggarbetsplats.

• Om produkten är trasig eller blivit
deformerad.

Barn och intellektuellt funktions-
nedsatta ska hållas under uppsikt 
vid användning så att ovannämnda 
varningar beaktas. 

Justering av passform: 
Anpassa skalmar och nässadel före 
användning: 

Den böjbara delen av skalmen 
formas för att passa runt örat.   

Nässadeln justeras så att 
glasögonen sitter bekvämt. 
När de sitter optimalt vidrör 

avskärmningen huden, var varierar 
beroende på ansiktsform. Det ska inte 
skava eller trycka.  

Om dina QuietFrames har slipade 
linser (läsglasögon eller enligt recept) 
bör linsens optiska centrum vara vid 
pupillens centrum. 

Rådfråga leg. optiker vid osäkerhet. 

Pupillhöjd för progressiva glas eller 
glas med höga styrkor bör mätas ut av 
leg. optiker.  

Modifiera inte produkten på annat 
sätt än så som står i bruksanvisningen. 

Invänjning och arbetsmiljö 
Upplever du lätt yrsel vid användning?   

Det kan ta ett tag för balanssinnet 
att vänja sig. 

Använd dina QuietFrames 
ca 15 minuter per dag och öka 
successivt under två veckor.  

Har du slipade glas kan styrkan 
behöva kontrolleras. 

Anpassa din arbetsställning efter 
ergonomiskt riktiga förhållanden. 
Justera datorskärm och QuietFrames 
så du slipper muskelspänningar. 

QuietFrames kan försätta dig i flow 
och djupfokus. Använd gärna ett 
larm för påminnelse om regelbundna 
pauser. 

Scanna för instruktion


