Fiziksel ve Görsel Konfor Alanları
John Buch, Greg Hofmann ve David Ruston
Konforlu bir şekilde oturuyor ve görüyor musunuz? O zaman haydi başlayalım.
Bu sorunun cevabını düşünmek üzere bir an için durun. Rahat oturuyor musunuz? Vücudunuz şu anda nasıl
hissediyor? Mutlak rahatlıktan tamamen rahatsızlığa, hatta acıya kadar uzanan bir skala üzerinde kendinizi
nereye yerleştirirdiniz? Konfor karmaşık ve mutlifaktöriyeldir. Bu durum gözler için de, özellikle de kontakt lens
(KL) takan birinin gözleri için de aynı oranda doğrudur. Bu makalede, hem fiziksel hem de görsel öğelerin genel
konfor deneyimi üzerindeki etkileri araştırılmakta ve KL konforu üzerindeki etkileri keşfedilmektedir.
Anahtar Noktalar
1. Genel kontakt lens deneyimi hem fiziksel hem de görsel konfordan etkilenmektedir
2. Sadece “Lenslerinizle nasıl hissediyorsunuz” diye değil, “Ne kadar konforlu görebiliyorsunuz” diye de sorun
3. Fiziksel konforu artırabilmek için sorunları ele alırken sistemli bir yaklaşım uygulayın
4. Görsel konfor genellikle belirli görevler ya da çevresel koşullardan etkilenmektedir
5. Görsel konforu en üst düzeye çıkarmak için, yakındaki işler ve dijital cihazlar için uygun görüntüleme teknikleri
önerin, herhangi bir binoküler dengesizliği düzeltin ve hastanın çevresindeki kamaşmaya neden olabilecek
kaynaklara dikkat edin
6. Gelecekte, KL kullanıcıları için daha gelişmiş görsel ve fiziksel konforun sağlanması mümkün olabilecektir
Konfor ve konforsuzluğun tanımlanması
Konfor ve konforsuzluğu tanımlamak kolay değildir. Konforsuzluğun olmaması konfor anlamına gelmediği gibi,
tam aksine konforun olmaması da konforsuzluk demek değildir. Ergonomi alanındaki araştırmalar konforu,
“insanın çevresine tepki olarak verdiği keyifli bir durum ya da rahat bir duygu” ve konforsuzluğu da, “insan
vücudunun fiziksel çevresine tepki olarak hissettiği hoş olmayan bir durum” olarak tanımlamaktadır.1 İlginçtir ki,
konforsuzluğun olmaması otomatik olarak konfor ile sonuçlanmaz, aksine konforsuzluk olmadığında hiçbir şey
deneyimlenmez.2 Konfor bildirebilmek için daha fazlası deneyimlenmiş olmalıdır; ve ergonomi araştırmaları için
de bu ekstra deneyim lüks, gevşeme veya yenilenmiş hissetme ile ilişkilidir.1
Kontakt lens deneyimi
KL’ler açısından, genel konfor hem fiziksel hem de görsel deneyim tarafından etkilenmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1: Kontakt lens kullanırken genel konfor deneyimine katkıda bulunanlar
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Fiziksel kontakt lens konforsuzluğu
KL’lerin fiziksel deneyimiyle ilişkili olarak, konforsuzluk en sıklıkla gün sonunda hissedilir ve hastalar bunu azalmış
KL kullanım süresi olarak tanımlayabilmektedir. Bazıları için ise, istese de KL’leri daha fazla takamamak şeklinde
basitçe tanımlanabilmektedir. Diğerleri içinse kelimelerle ifade edilebilmektedir. “Kuruluk” ve “konforsuzluk” lens
kullanmayı bırakanların, özellikle de uzun süredir kullananların en çok ileri sürdüğü nedenlerdir,3,4 ve hekimlerin
hem bu kelimelere hem de “batma”, “kumlanma”, “kaşınma” veya “irritasyon” gibi alternatif tanımlamalara
dikkat etmesi gerekiyor. Yeni kullanıcıların, konforsuzluk sorunlarının yanında, lens kullanmayı bırakmalarına
neden olabilen takıp çıkarma ya da görmeyle ilgili sorunlar yaşadıklarını da belirtmek gerekir.5
Gözyaşı Filmi ve Oküler Yüzey Birliği’nin (TFOS) 2013 çalıştayında, kontakt lens konforsuzluğunun (CLD) etiyolojisi,
araştırmaları ve yönetimiyle ilişkili kanıtlar değerlendirildi.6 CLD yaygın görülmektedir ve ortalama olarak KL
kullanıcılarının neredeyse yarısını etkilemektedir.7 Beklendiği üzere, CLD etiyolojisi karmaşıktır ve kullanıcının
genel konfor seviyesine katkıda bulunan birçok olası neden bulunmaktadır. Raporda CLD’ye yol açan nedenlerin,
KL’ler ve çevresel faktörler şeklinde sınıflandırılması önerilmektedir. Kontakt lens ile ilişkili faktörler arasında
materyal özellikleri, tasarım, takılabilme ve lens bakımı sayılmaktadır. Bu faktörleri birbirinden ayırt ederek katkı
paylarını araştırmadaki zorluklar halen devam etmektedir: konfor üzerindeki etkisini incelemek üzere materyal
özelliklerinden biri değiştirildiğinde KL içindeki diğer unsurlar da değişmektedir. Tablo 1, bu faktörlerin CLD’ye
nasıl yol açabildiğini kısaca özetlemektedir.
Tablo 1: Kontakt Lens Konforsuzluğu ile İlişkili Faktörler
KL Özelliği 			
Materyal 		
				
Yüzey özellikleri
				
				
Hammadde özellikleri/ Tasarım
			
				
				
			
				
			
Modalite 			
			
Lens-Solüsyon kombinasyonları
				

Kontakt Lens Konforsuzluğuna Katkısı
Hidrojel ve silikon hidrojel materyaller arasında konfor açısından herhangi
bir fark gösterilmemiştir8-10
Düşük sürtünme katsayısı konforun yönlendirilmesinde önemlidir9,11
Göz üzerinde (in vivo) ıslanabilirlik ve konfor arasındaki ilişki üzerine 		
herhangi bir hakem değerlendirmeli kesin kanıt yoktur10
Modulus ile konfor arasındaki ilişki için iyi kontrollü çalışmalar 			
bulunmamaktadır10
İnce konik uçlu bir kenarın, keski ya da yuvarlak şekilli kenar 			
tasarımlarına göre anlamlı oranda daha konforlu olması, kenar tasarımının
konforu etkileyebildiğini göstermektedir12
Senofilcon A için daha dik bir temel eğri, daha yüksek bir konfor oranı ile
ilişkilidir13
Günlük kullan-at lensler aynı lensin bir sık değişim şemasına göre 		
takılmasına göre daha konforludur14
Solüsyona bağlı korneal boyanma (SICS) gösteren hastalarda konforun
daha düşük olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmaktadır15

Kontakt lens konforsuzluğunun irdelenmesi
Bu multifaktöriyel sorunun etkin bir şekilde yönetilebilmesi için iki önemli unsur bulunmaktadır. İlk adım, hastanın
konfor deneyimleri konusunda iyice sorgulanmasıdır. Kontakt lenslerin ne kadar süreyle konforlu bir şekilde
takılabildiği mutlaka tespit edilmelidir. Eğer toplam ve konforlu takma süreleri arasında iki saat veya daha fazla bir
fark varsa, bu “başarılı bir kullanım olmadığı”nın göstergesidir16 ve hekimden bu durumu araştırması ve yönetmesi
beklenir. Zaman içinde semptomlardaki değişimin ölçümü ve izlenmesi için valide edilmiş bir anket kullanılması
önerilir. KL kuru göz anketinde (CLDEQ-8) kuruluk ve konforsuzluk semptomlarının sıklığı ve yoğunluğu konusunda
spesifik sorular sorulmaktadır.17
CLD’nin irdelenmesinde ikinci önemli unsur sistemli bir yaklaşımdır. TFOS CLD raporu, KL’yi değiştirmeden önce,
eşlik eden faktörlerin veya diğer oküler ya da çevresel faktörlerin ele alınması şeklinde bir yönetim stratejisini
önermektedir.18 Örneğin, blefarit bulunması durumunda önce bu durumun tedavisi, ardından daha sık bir değişim
ile günlük kullan-at lenslere geçilmesi ve lubrikan damlaların kullanılması gibi önerilerde bulunulmaktadır. Eşlik
eden faktörlerin varlığında yapılan işlemler Tablo 2’de özetlenmiştir:
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Tablo 2: TFOS Uluslararası Kontakt Lens Konforsuzluğu Çalıştayı’ndan uyarlanan Kontakt Lens ile ilişkili
Konforsuzluğu Yönetme Seçenekleri: Yönetim ve Tedavi Alt Komitesi Raporu18

Bakım solüsyonunu değiştirin
Günlük kullan-at lenslere geçin (bakım sistemini elimine edin)
Değiştirme sıklığını kısaltın
Lens tasarımını ya da materyalini değiştirin
Gözyaşı takviyeleri: kayganlaştırıcı/nemlendirici damlalar, lakrimal tıkaçlar, punktal oklüzyon
Beslenme destekleri
Topikal ilaçlar (Azitromisin)
Ortamı iyileştirme: nemlilik/hava akımı

Son olarak, fiziksel konforla ilişkili olarak, gün boyunca konfordaki azalma ile ilişkili çalışmaların, kontakt lensin
kendisinden çok oküler dokulardaki yorgunluk benzeri bir tepkiyle beraber oküler ortamdaki değişikliklerle ilişkili
olduğunu ortaya koyduklarının kabul edilmesi gerekmektedir.19,20
Görsel konforsuzluk
Tek başına fiziksel konforsuzluk, KL kullanım deneyimini tam olarak tanımlayamaz. Resmin tamamını oluşturmak
için görsel konforun algısal unsurları da dikkate alınmalıdır. Görsel konfor, KL kullanımından bağımsız olarak
elbette ki tüm hastalar için geçerlidir. Bununla birlikte, KL kullanıcısı, hekim için bir zorluk da yaratmaktadır, çünkü
hastayı iyice anlayabilmesi ve yönetebilmesi için hem fiziksel hem de görsel konfor unsurlarının göz önünde
bulundurulması gerekir.
Görsel konfor için tek bir tanımlama olmasa da, tanımlar arasında benzerlikler bulunmaktadır. Bu makalenin
yazarlarından biri de olan John Buch, görsel konforu “rahatlık, ferahlık hissi veya görsel ortamla ilgili
memnuniyet” olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda “görsel uyaranlardan kaynaklanan rahatlığın öznel
izlenimi” olarak da tanımlanmaktadır.21 Görsel konforsuzluğun önemine iyi bir örnek, ABD’de sağlık sigortası
giderlerinin faturalandırılması amacıyla kullanılan uluslararası hastalık sınıflandırma (ICD-10) kodlarında, teşhis
için uygulanabilir belirti ve semptomlarının olduğu bir durum olarak listelenmesidir.22
Görsel konforsuzluk veya göz yorgunluğu oluştuğunda hastanın yaşadığı duyumlar, acı hissetmekten göz
çevresindeki ağrı ve yorgunluğa kadar uzanmaktadır. Bulanık veya diplopik görme, baş ağrısı ve oküler yorgunluk
da yaşanabilir. Bulanık görme uzun zamandır görsel konforsuzluk ile ilişkilendirilmektedir,23 ve düzeltilmemiş
astigmatizmanın göz yorgunluğu ve baş ağrısının temel nedenlerinden biri olduğu tespit edilmiştir.24-26 Akomodasyon
ve verjans anomalileri de göz yorgunluğu sebepleri arasındadır.27-30 İyi kompanse edilememiş foryalardan
kaynaklanan okülomotor dengesizlikler de gözlerde yorgunluğa yol açabilir.
Dışarıdan gelen ışık kaynaklarına ya da bulanık görmeye yanıt olarak gözler kısılabilir ve orbicularis oculi kasının
kasılması söz konusudur. Konforsuzluk ve bu kastaki kan akımı arasında anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmiştir
ve göz çevresindeki ağrının, gözler kısılırken orbicularis’in aşırı aktivasyonundan kaynaklanabileceği ileri
sürülmektedir.24 Kaşların yakınında yer alan “corrugator supercilli” kasının uzun süreli olarak kasılması da,
muhtemelen içinden geçen supraorbital ve supratroklear sinirlerin kompresyonu nedeniyle migren tipi baş ağrıları
ile ilişkilendirilmiştir.31
Bakılan hedefin kontrastı,32 metnin boyutu,33 ve yapılan işteki bilişsel gereksinim34 de görsel konforla ilişkilidir.
Göz kırpma sıklığının yakın görmeyle yapılan işlerde azaldığı35,36 ve tam olmayan kırpmaların konforsuzlukla ilişkili
olduğu gösterilmiştir.37 Myozisin doğrudan konforsuzluğa yol açmadığını bildiren bir kaç çalışma nedeniyle, pupil
konstriksiyonunun bir ağrı kaynağı olduğuna dair kanıtlar belirsizliğini sürdürmektedir,38-40 ve yakın zamandaki
bir çalışmada daha nedensel bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir.41 Doğrudan bir ilişkiyi hesaba katmaksızın pupil
konstriksiyonu, elbette akomodasyon ve konverjans ile ilişkilidir ve yakına bakılarak yapılan işlerin uzaması da bu
yakına odaklanma sistemler üçlüsü üzerinde baskı oluşturmaktadır.
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Dijital cihazlar
Görsel konforsuzluk ile ilişkili ek faktörlerin çoğu, yakın görmeyle yapılan işlerin türünden kaynaklanmaktadır.
Görsel konforsuzluk bildirimleri literatürde yüzlerce yıl öncesine kadar ulaşırken, günümüz modern toplumunda
en ilişkili olanları dijital cihazlarda yapılan işlerdir. Oküler semptomların şiddetinin, basılı malzemelere kıyasla
dijital ekranlara bakıldığında anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu bulunmuştur.42 Dijital cihazların kullanımından
kaynaklanan görme ile ilişkili semptomlar arasında göz yorgunluğu, bulanık görme, kuru göz, baş ağrısı ve
konforsuzluk bulunmaktadır.
Dijital cihazların kullanımı yaygındır: 2017 yılında ABD’li yetişkinlerde yapılan bir araştırma, Amerikalıların dörtte
üçünden fazlasının bir akıllı telefona sahip olduğunu göstermiştir; 18-29 yaş grubunda %92 gibi daha da yüksek
bir penetrasyon söz konusudur.43 “Bilgisayar görme sendromu” (CVS: computer vision syndrome) terimi, bir grup
oküler ve oküler olmayan semptomla karakterizedir ve bu semptomların tamamı göz önüne alındığında, % 90’lık bir
CVS prevalansı bildirilmiştir.44 Semptomları tanımlamak için CVS teriminin kullanımı, daha yeni bir tanım olan “dijital
göz yorgunluğu” lehine giderek azalmaktadır.45 New York’ta ofiste çalışanların arasında yapılan bir araştırmada
katılımcıların %40’ı zamanlarının en az yarısında “gözlerinde yorgunluk” bildirmişler ve yaklaşık üçte biri de (%31)
aynı sıklıkta “gözlerinde konforsuzluk” bildirmişlerdir.46
Kullanılan cihazın türü, masa üstü video görüntü ünitesi (VDU) ekranlardan dizüstü bilgisayarlara ve elde
taşınır aygıtlara kadar değişkenlik göstermektedir. Bunların her biri, farklı ortam aydınlatmaları altında ve çeşitli
ortamlarda, günün farklı zamanlarında, farklı görme mesafelerinde ve bakış açılarında kullanılmaktadır. Bu da,
görme sistemine karmaşık bir talep yelpazesi sunmaktadır.
Fotofobi
Görsel konforsuzluk çeşitli oküler ve sistemik hastalıklara ve ilaçlara da atfedilebilir. Fotofobi, görsel konforsuzluğun
bir nedenidir ve “özellikle gözlerin, ışığa karşı anormal hasssiyeti” olarak tanımlanır.47 Fotofobi, göz kuruluğu,
migren, depresyon, blefarospazm, ilerleyici supranükleer felç ve barbitüratlar ve benzodiazepinler gibi ilaçların
kullanımıyla da ilişkilidir.47 Fotofobi ağrı hissi ile ilişkilidir ve fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI)
kayıtlarında görülen aktivasyon paterni, fotofobinin gerçek bir ağrı uyaranı olarak algılandığını düşündürmektedir.48
Kamaşma
Hepimiz aşırı ışık düzeylerinden rahatsız olmaya yatkınız: parlak güneşli bir günde gözlerimizi nasıl korumaya
çalıştığımızı ya da gece araba kullanırken farların ışıklarından nasıl rahatsız olduğumuzu düşünün. Parlak
ışıklara baktığımızda gözlerimizi kısarak ve göz bebeklerinin küçülmesiyle tepki veririz, bu da görsel yorgunluk ve
konforsuzluğa yol açar. Rahatsız edici ışıklara karşı gözlerin kaçırılması da yaygındır.
Amerikan Ulusal Ofis Aydınlatma Standart Uygulamaları (ANSI) şunu ifade etmektedir: “parlaklık veya parlaklık
oranı, adaptasyon durumuna göre aşırı yüksek olduğunda kamaşma meydana gelir” (ANSI/IES RP-1-12). Parlaklık
oranı, kamaşmanın kaynağındaki parlaklığın hedefteki parlaklığa oranıdır. ANSI standardı, parlaklık oranının
uzaktaki ışık için 10:1’i geçmemesi veya hedef ile yakın görsel çevre arasında 3:1’den fazla olmaması gerektiğini
belirtmektedir. Güneş gözlüklerinin kullanılması parlaklık oranını değiştirmez ancak güneş gözlükleriyle bakarken
genel retinal aydınlanma azalacağı için daha konforlu hissedilir. Bu, maruziyeti görsel konfor ile konforsuzluk
arasındaki parlaklık sınır çizgisinin (ikili kod ondalık (BCD) değeri) altına çeker. BCD değeri, aydınlatma mühendisleri
ve mimarlar tarafından bir oda için optimum, konforlu aydınlatma seviyelerini belirlemede yaygın olarak kullanılır.
Kamaşma hem kontrast duyarlılığını49 hem de yüksek ve düşük kontrast keskinliğini düşürür.50-52 Genellikle iki
tür olarak sınıflandırılmaktadır. Fizyolojik göz kamaşması “ışığa bağlı olarak görmenin geçici bozulmasıdır” ve
ışığın göz içindeki saçılmasına bağlı olarak retinal görüntüdeki kontrastın kaybolmasına bağlıdır.53 Konforsuzluk
yaratan kamaşma ise, “ışığa bağlı geçici irritasyondur”, ve görme nöronlarının satürasyonuna karşı bir yanıt
olabilir.53 Parlaklık oranı ve ışık kaynağının uzaklık ve boyutunun yanı sıra daha birçok faktör konforsuzluk yaratan
kamaşmaya yol açabilir. Tablo 3’te özetlenen bu faktörlerin bilinmesi, kamaşma kaynaklı görsel konforsuzluktan
rahatsız olan hastalara daha iyi önerilerde bulunulmasını sağlar.
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Tablo 3: Konforsuzluk yaratan kamaşmaya yol açan faktörler
Faktör 				
Açı 				
			
Kontrast			
				

Konforsuzluk yaratan kamaşmaya yol açanlar
Kamaşma kaynağı ve görme hattı arasındaki açı küçüldüğünde kamaşma
daha kötüleşir
Kamaşma kaynağı ve arka planın aydınlanması arasındaki kontrast
arttığında kamaşma daha kötüleşir54

Işığa uyum 			
				
Kamaşma kaynağının dalga boyu
			
				
				
				
Günün saati 			
			
Doğal mediyatörler 		
				
				

Bireyin uyum durumu, örneğin karanlığa tamamen uyum sağlamış bir kişinin
oda aydınlatıldığında hissettiği konforsuzluk
Kamaşma ışık kaynağının spektral bileşimine göre değişkenlik gösterir;
insanlar, en fazla 510 nm ila 550 nm55 arasındaki görünür ışık spektrumunun
merkezi aralığına duyarlıdır ve tipik olarak kısa (örneğin: 400 nm dalga 		
boylarından, uzun (örneğin: 700 nm) dalga boylarına göre daha fazla rahatsız
olurlar.
Sabah ile öğlen arasında ve öğleden sonra güneşin açısı küçüldüğünde
daha fazla rahatsız edicidir
Daha az pigmente sahip Kafkasyalılar, daha pigmentli bireylere göre parlak
ışıktan daha fazla rahatsız olurlar56
Makular pigment yoğunlukları arttıkça görsel konforsuzluk azalır57

Kompanse edici davranışlar
Görsel konforsuzluğa yardımcı olmak için çeşitli kompanse edici davranışlar kullanılmaktadır. Düzeltilmemiş
kırma kusurları, binoküler görme dengesizlikleri ve kamaşmayla ilişkili olarak gözler kısılabilir. Gözümüzün
önüne elimizle siper ederek ya da güneş gözlüğü kullanarak aşırı ışık sıklıkla engellenir. Kamaşmayla özellikle
ilişkilendirilen kompanse edici bir davranış kaçınmadır. Buna örnek olarak, geceleri araba farlarından uzağa
bakmak veya batan güneşe doğru araba sürerken vizörü aşağıya indirmek sayılabilir.
Fiziksel ve görsel konforsuzluğun örtüşmesi
Şekil 1’de KL takarken genel konforu etkileyen fiziksel ve görsel faktörler listelenmiştir. Tabii ki aslında bu
faktörler örtüşebilir. Yeniden kullanılabilir KL takanlar arasında yapılan bir araştırmada %59’u konfor, genel lens
memnuniyeti ve görme kalitesinde gün içinde bir azalma bildirmişlerdir.58 “Azalanların oluşturduğu” bu grubun,
en sıklıkla tanımladığı semptomlar “yorgun gözler” ve “kuru gözler” idi. İlki görsel bir faktörü işaret ederken,
ikincisi fiziksel bir duyudur. Bu örtüşen konforsuzluk duyularının açıklamasının bir kısmını gözyaşı filmindeki
değişiklikler oluşturmaktadır: KL takılması gözyaşı filminin stabilitesini bozar, bu da konforsuzluk, kuruluk ve
görmede dalgalanmalara yol açabilir.59
Görmenin oküler konfor puanları üzerindeki etkisine bakılan bir çalışmada konfor ve görme arasındaki örtüşmeler
araştırılmıştır.60 Bazı koşullar altında, artmış görsel bulanıklık ile konfor azalmıştır ve yazarlar, karmaşık psikolojik
etkilerin ve görme ve ağrı süreçlerinin yüksek sıralı duyusal entegrasyonunun buna yol açabileceğini ileri
sürmüşlerdir.
Sonuç
Hastalarımız açısından en iyisini düşünürken, konforsuzluğun hem fiziksel hem de görsel duyular olarak ortaya
çıkabileceğinin bilinmesi önemlidir. İki unsurdan oluşan toplam konfor deneyiminin bilinmesi, hastalarımızdan
daha iyi bilgi toplamamızı ve buradan da konforsuzluklarını yönetebilmek için daha faydalı önerilerde
bulunabilmemizi sağlar. KL kullanıcılarına düzenli olarak “lensleriyle ne kadar rahat hissettiklerini” sorarken,
aynı zamanda “ne kadar rahat görebildiklerini” sorma imkanımız da mevcuttur.
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Kontakt lens kullanımında konfor ve konforsuzluk, birbirleri ile örtüşebilecek ve birbirlerini etkileyebilecek birçok
faktörden kaynaklanmaktadır. Bunların yönetiminde sistemik bir yaklaşımda bulunmak önemlidir. Fiziksel KL
konforsuzluğunu giderebilmek için uygulama kılavuzlarına uyun, uygun bir görme düzeltimi sağlayın ve görsel
konforu optimize etmek için yakına odaklanmalarını ve ışık yönetimi hakkında önerilerde bulunun. Böyle yaparak
hekim, hastalarının genel KL deneyiminin, memnuniyetinin artırılmasına yardımcı olacak, lens kullanımını bırakma
olasılığını azaltacak ve lens tavsiyelerini arttırabilecektir.
Gelecekteki KL teknolojileri bu unsurlardan bazılarına yardımcı olmak üzere geliştirilecektir. Örneğin, UV
blokajına ek olarak, bir KL’in görme performansını arttırabilmek için seçici olarak ışığı filtrelemesi mümkün olabilir.
Ergonomi alanında konforun ancak ek bir deneyim yaşandığında elde edildiğini hatırlarsak, belki de gelecekteki
KL teknolojisinin sadece “konforsuzluk” duygusundan kaçınmayı değil, aslında kullanıcı için iyileştirilmiş görsel
ve fiziksel konfor sunmasını bekleyebiliriz.
John Buch, OD, MS, FAAO Baş Araştırmacı Optometrist, Greg Hofmann Yeni Ürünlerde Baş Mühendis ve David
Ruston BSc, FCOptom DipCL, FAAO, FIACLE Global Mesleki Eğitim ve Gelişim Direktörü olarak Johnson & Johnson
Vision’da görev yapmaktadır.
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