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ML Mono används när additionen som behövs är så hög att binokulärt seende inte 
går att uppnå ens med hjälp av konvergensprisma, eller när man bara använder ett 
öga för läsning. Gränsen för var detta är möjligt är individuell, men ligger i området 
mellan 8 till 12 cm. Vid kortare läsavstånd än 10 cm bör alltid monokulär lösning 
övervägas. När riktigt korta läsavstånd används ökar även fördelarna av att lätt 
kunna se över linsen för att kunna orientera sig på längre avstånd än vad  
förstoringshjälpmedlet är utprovat för. 

STYRKEOMFÅNG:  
+12 till +48 D

SYNFÄLT:  
65°

FOKUSAVSTÅND:  
10 – 2 cm

VIKT: 26 – 34 gram

KORREKTIONSGRÄNS: 
Cyl. -10



PD ELLER CD 
Eftersom endast ett öga används i detta hjälpmedel har 
i stort sett centrering och PD ingen betydelse. Vid myck-
et stora avvikelser från det vanligt förekommande kan  
individuell centrering beställas. Ange då höjd och PD.

ML MONO INDIVIDUELL
Generellt sett har cylinderkorrektionen mindre inverkan ju 
högre förstoring som används. Detta är givetvis individuellt 
och bör alltid utvärderas. Även om synfunktionen inte kan 
mätas i bättre syn med integrerad ametropikorrektion, kan 
ofta bättre komfort och uthållighet göra det värt att beställa 
ML Mono individuell.

Alla typer av filter och andra ljusabsorberande färgningar 
är möjligt att beställa, liksom hårdhets- och antireflex- 
behandling (ML Dura och ML Prima+).

LINSER I ML MONO 
• Enstyrkeglas för +6

• Lenti för intervallet +8 till +10  
Lenti är en traditionell lins med en zon på 40mm.

• ML X-Lenti för intervallet +12 till +24

ML X-Lenti är Multilens egna lins framtagen för  
något hög re additioner med en zon på 34mm. Den 
inkluderar i grundutförandet även ML filter 400 för 
att stärka kontrast och komfort ytterligare. Kan även 
beställas med individuell styrka.

 

• Hyperocular för intervallet 8X till 12X

Hyperocular är en gjuten lins i PMMA med kraftig  
asfäricitet för höga additioner. Kan ej färgas eller  
beställas i styrkor annat än standard.

Hyperocular mäts i ekvivalentstyrka enligt följande:

  Ekvivalent Vertometer (toppunktsstyrka)

  8X +32  +39

10X +40  +52

12X +48  +70

OCKLUSION
Personer med synnedsättning har ofta ett öga som är  
betydligt bättre än det andra. Även om det sämre ögat inte 
används så kan det vara så att det är med och stör  
uppfattningen. Man kan då underlätta läsning genom att 
ockludera (stänga för) det svaga ögat. Vi har tre olika  
varianter av ocklusion: kosmetisk ocklusion, matterad  
ocklusion och svart ocklusion.

• Kosmetisk ocklusion – En typ av ocklusion där  
synskärpan för den som bär linsen är avsevärt  
sänkt men där det är möjligt att se ögat bakom  
linsen. En mer kosmetiskt tilltalande ocklusion.

• Matterad ocklusion – En matterad lins där det är 
omöjligt att se genom linsen. Ser vitfrostad ut.

• Svart ocklusion – En svartmålad och matterad lins  
att stänga ut allt ljus.



TILLGÄNGLIGA BÅGAR FÖR ML MONO
ML Mono finns i fem olika bågmodeller, några i lite olika 
färger. Samliga modeller är så kallade halvbågar för att man 
enkelt ska kunna titta över dem för att orientera sig.

BÅGAR:
Halv-12   

Plastbåge med genomskinlig front med bruna skalmar.

Halv-13   
Metallbåge som finns i metallfärg.

Halv-3   
Metallbåge som finns i rött.

Halv-14   
Plastbåge som är något rundare i formen än Halv-12.  
Genomskinlig front och finns med svarta, röda eller blå
skalmar.

Halv-15   
Metallbåge som finns i röd och grå färg.

Halv-16   
En båge med blanksvart plastfront med metallskalmar. 

Halv-14

Halv-16

DE OLIKA VARIANTERNA I STANDARD  
ML MONO

Standardvarianten av ML Mono finns med styrka för antingen 
höger eller vänster samt i styrkorna från +6 upp till 12X  
(tillgängliga styrkor är +6, +8, +10, +12, +16, +20, +24, 8X,  
10X och 12X). Vilka tillgängliga bågar som finns kan ses här  
på sidan.

DE OLIKA VARIANTERNA I ML MONO  
INDIVIDUELL

ML Mono individuell finns med styrka för antingen höger eller 
vänster och i tre styrkegrupper: Upp till +8 cyl -10 (enstyrke-
glas), upp till +12 cyl -10 (Lenti) och upp till +24 cyl -10 
(ML X-Lenti). Tillgängliga bågar ses här på sidan.

Halv-3

Halv-15

Halv-12

Halv-13
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