
SCLERAL LINSER
ISÆTNING OG
UDTAGNING 
 
TRE FINGRE
Ha`altid rene hænder når du håndterer scleral linser. Læg et spejl på bordet med et rent

håndklæde under. Start altid med samme linse (højre eller venstre), så du undgår at

forveksle dem.

ISÆTNING AF LINSER

UDTAGNING AF LINSER (EVT. VED HJÆLP AF EN SUGEKOP - SE PÅ BAGSIDEN)

Skyl linsen med ukonserveret
saltvandsopløsning.

Centrere linsen på fingerspidserne
(pegefinger og langefinger).

Fyld linsen til randen med ukonserveret saltvandsop-
løsning. Lad det ikke flyde over linsekanten.

Bøj dig fremad og kig direkte ned i spejlet. 
Hold øjenlågene adskilt og placerer linsen 
midt på øjet uden at trykke for hårdt.

Blink og dup forsigtigt det overflødige
væske væk. Kontroller at linsen er
centreret og komfortabel.

Luftbobler kan gøre linsen ukomfortabel og
give både dårligt og sløret syn. Hvis du har
fået luftbobler under linsen skal du tage
linsen ud og starte forfra igen.

Dryp 1-2 dråber i øjet, så linsen
løsner lettere.

Træk det nederste øjenlåg ned og tryk
under linsens nederste kant. Tryk nu
let opad/udad, for at løsne linsen.

Læn dig over et håndklæde, kør langs
den nederste øjenlågskant mod
tindingen, løft ud og fjern linsen.

Boston XO® och Boston XO2
® -materialer der er egnet til irregulære hornhinder og tørre øjne



Friske øjne er en gave.
Pas godt på dem!

Multilens 
Skinnefjällsvägen 1
435 40 Mölnlycke

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

SCLERAL LINSER ISÆTNING OG UDTAGNING
Ha`altid rene hænder når du håndterer scleral linser. Læg et spejl på bordet

med et rent håndklæde under. Start altid med samme linse (højre eller venstre),

så du undgår at forveksle dem.

Skyl linsen med ukonserveret
saltvandsopløsning.

Sæt linsen midt på sugekoppen. Fyld linsen til randen med ukonserveret saltvandsop- 
løsning. Lad det ikke flyde over linsekanten.

Bøj dig fremad og kig direkte ned i spejlet. 
Hold øjenlågene adskilt og placerer linsen
midt på øjet uden at trykke for hårdt.

Blink og dup forsigtigt det overflødige
væske væk. Kontroller at linsen er 
centreret og komfortabel.

Luftbobler kan gøre linsen ukomfortabel og give både
dårligt og sløret syn. Hvis du har fået luftbobler under
linsen skal du tage linsen ud og starte forfra igen.

Dryp 1-2 dråber i øjet, så
linsen løsner lettere.

Tilfør 1 – 2 saltvands
dråber på sugekoppen.

Tryk forsigtigt sugekoppen
imod linsens kant.
(IKKE midt på linsen)

Træk den forsigtigt opad/udad
og tag linsen væk fra øjet.

ISÆTNING AF LINSER

TA UT LINSERNA

www.fit-boston.eu
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