
SKLERALA LINSER  
INSÄTTNING OCH  
UTTAGNING 
 
TRE FINGRAR
Ha alltid rena händer när du hanterar sklerala linser. Lägg en spegel på bordet med en ren 

handduk under. Börja alltid med samma lins för att undvika att du blandar ihop dem.

INSÄTTNING

TA UT LINSERNA (de kan även tas ut med hjälp av en gummisug - se baksidan)

Skölj linsen med okonserverad  
saltlösning.

Centrera linsen på tummen, pekfingret 
och långfingret.

Fyll linsen till brädden med okonserverad 
saltlösning. Låt det inte rinna över.

Böj dig framåt och titta rakt ner i spegeln. 
Håll isär ögonlocken och placera linsen 
mitt på ögat utan att trycka för hårt.

Blinka. Badda bort överflöding vätska. 
Kontrollera att linsen är centrerad och 
komfortabel.

Luftbubblor kan göra linsen okomfortabel,  
ge dålig syn och suddigt seende. Om  
du har fått luftbubblor under linsen måste  
du ta ut den och sätta in den igen. 

Doppa 1-2 droppar i ögat för att hjälpa 
till att lossa linsen.

Dra ned det undre ögonlocket och 
tryck det under linsens nedre kant.  
Tryck uppåt för att lossa linsen.

Luta dig över en handduk, lyft ut och ta 
bort linsen.

Boston XO® och Boston XO2
® -material är indikerade för oregelbundna hornhinnor och torra ögon



Friska ögon är en gåva. 
Sköt om dem!

Multilens 
Skinnefjällsvägen 1
435 40 Mölnlycke

Phone: +46 31 88 75 50
info @multilens.se  
www.multilens.se

SKLERALA LINSER INSÄTTNING OCH UTTAGNING 
Ha alltid rena händer när du hanterar sklerala linser. Lägg en spegel på bordet med en  

ren handduk under. Börja alltid med samma lins för att undvika att du blandar ihop dem.

Skölj linsen med okonserverad  
saltlösning.

Sätt linsen mitt på gummisugen. Fyll linsen till brädden med okonserverad  
saltlösning. Låt det inte rinna över.

Böj dig framåt och titta rakt ner i spegeln. 
Håll isär ögonlocken och placera linsen 
mitt på ögat utan att trycka för hårt.

Blinka. Badda bort överflöding vätska. 
Kontrollera att linsen är centrerad och 
komfortabel.

Luftbubblor kan göra linsen okomfortabel, ge dålig  
syn och suddigt seende. Om du har fått luftbubblor  
under linsen måste du ta ut den och sätta in den igen. 

Doppa 1-2  droppar i ögat för 
att hjälpa till att lossa linsen.

Blöt gummisugen med 
1 – 2 droppar.

Tryck försiktigt gummisugen 
mot linsens kant.  
(INTE mitt på linsen)

Vrid den uppåt/utåt försiktigt 
och ta bort den från ögat.

INSÄTTNING

TA UT LINSERNA

www.fit-boston.eu
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