
SKLERALE LINSER  
SETTE INN 
OG TA UT

 
TRE FINGRE
Rengjør alltid hendene før håndtering av sklerale linser. Legg et speil på bordet med et rent 

håndkle under. Start alltid med samme linse for å unngå å blande dem.

SETTE INN

TA UT LINSENE (de kan også fjernes ved hjelp av en sugekopp - se baksiden)

Skyll linsen med ukonservert saltvann. Sentrer linsen på tommel, pekefinger 
og langfinger.

Fyll opp linsen til randen ubehandlet  
saltvann. Ikke la det renne over.

Bøy deg fremover og se rett fram, se 
rett ned i speilet. Hold øyelokkene fra 
hverandre og legg linsen midt i øyet 
uten å trykke for hardt.

Blunk. Tørk bort overflødig væske.  
Pass på at linsen er sentrert og  
komfortabel.

Luftbobler kan gjøre linsen ubehagelig, 
gi dårlig og sløret syn. Hvis du har 
luftbobler under linsen, fjern linsen og 
sett den inn På nytt.

Drypp 1-2 dråper i øyet for å hjelpe 
linsen og løsne.

Trekk ned nedre øyelokk og trykk det 
under linsens nedre kant. Trykk oppover 
for å løsne linsen.

Len deg over et håndkle, og ta ut linsen.

Boston XO® og Boston XO2®-materiale er egnet for uregelmessige hornhinner og tørre øyne



Friske øyne er en gave.  
Ta vare på dem!

Multilens 
Skinnefjällsvägen 1
435 40 Mölnlycke

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

SKLERALE LINSER SETTE INN OG TA UT
Rengjør alltid hendene før håndtering av sklerale linser. Legg et speil på bordet med et rent 

håndkle under. Start alltid med samme linse for å unngå å blande dem.

Skyll linsen med ukonservert saltvann. Sett linsen på sugekoppen. Fyll linsen til randen med ubehandlet 
saltvann. Ikke la det renne over.

Bøy fremover og se rett inn i speilet. 
Hold øyelokkene fra hverandre og legg 
linsen midt i øyet uten å trykke for hardt.

Blunk. Tørk bort overflødig væske. Pass 
på at linsen er sentrert og komfortabel.

Luftbobler kan gjøre linsen ubehagelig, 
gi dårlig syn og sløret syn. Hvis du har 
luftbobler under linsen, fjern linsen og 
sett den inn på nytt.

Drypp 1-2 dråper i øyet for å 
hjelpe linsen og løsne.

Ha 1-2 dråper på 
sugekoppen.

Trykk sugekoppen forsiktig mot 
kanten av linsen.  
(IKKE i midt på linsen)

Vri linsen forsiktig oppover/utover 
og fjern den forsiktig fra øyet.

SETTE INN

TA UT LINSENE

www.fit-boston.eu
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