
Onefit voi parantaa 
piilolinssinkäyttöäsi.

Onefit on niin kutsuttu skleraalinen piilolinssi, joka 
ulottuu sarveiskalvon yli ja jättää nestettä linssin alle. 
Tämän vuoksi linssi on mukavan tuntuinen ja näkö on 

vakaa koko päivän.



Piilolinssin käyttäjillä on usein kuivuusongelmia 
linssien kanssa, erityisesti loppupäivästä. 

Muuttuuko näkösi päivän aikana, kun käytät 

piilolinssejä? Ovatko silmäsi punaiset ja 

kuivat ennen kuin haluaisit ottaa piilolinssit 

pois silmistä?

Pehmeät piilolinssit tarvitsevat paljon 

kyynelnestettä, että ne pysyisivät kosteina 

koko päivän ajan. Ilman riittävää nestemäärää 

tulevat piilolinssit ajoittain sumuiseksi ja voivat 

tuntua kuivilta, erityisesti jos käytät piilolinssejä 

hajataitteisuuden korjaamiseksi. Skleraaliset 

linssit mahdollistavat tarkan ja vakaan 

näöntarkkuuden, joka ei muutu päivän aikana. 

Kuluttajatutkimuksen (1) mukaan, kokee 48% 

aikuisista kuivasilmäisyyden oireita. Näistä 

42%:lla on vaikeuksia lukea pientä tekstiä 

kuivuusongelmien takia. 19% kertoo, että 

käyttää kostutustippoja mukavuuden 

lisäämiseksi, mutta vain kolmasosa heistä 

kokee saavansa tyydyttävän avun. Jos kärsit 

kuivista silmistä, voi olla vaikeaa käyttää 

pehmeitä piilolinssejä.

 

Älä tee kompromisseja – älä luovu 
piilolinsseistä  

Tutkimus (2) on osoittanut, että skleraaliset 
piilolinssit voivat olla yhtä mukavantuntuiset 
kuin pehmeät piilolinssit ja niillä saavutetaan 
yhtä vakaa näkemisen laatu kuin kovilla 
piilolinsseillä. Onefit skleraalinen piilolinssi 
tarjoaa sinulle:

• hyvän mukavuuden aamusta iltaan

• kirkkaan näön, joka ei vaihtele

• ei riskiä, että linssi putoaisi urheilun 
aikana

• terveellisen ympäristön silmillesi

• hajataitteisuuden, ikänäön ja  
epäsäännöllisen sarveiskalvon  
aiheuttaman näkemisen suttuisuuden 
korjaamisen

2Study:  Clinical Evaluation of Large Diameter GP for the Correction 
of Refractive Astigmatism (L. Michaud, S. Woo, A. Dinardo-Lotoszky, 
J. Harthan, B. Morgan, E. Bennett and R. Reeder)

 
 

 1All About Vision; Allergan Consumer Survey 

Onko se niin hyvä kuin se voi olla?

Onefit



Kuinka Onefit toimii

 
Potilaskertomus:

Monien vuosien pehmeiden piilolinssien 

käytön aikana minulla ei ollut muita ongelmia 

kuin kuivuus ja epämukavuus loppupäivästä. 

Näöntarkkuus oli hyvä. Mutta minä rakastan 

minun Onefit skleraalisia piilolinssejä! Nyt ne 

ovat linssit, joita käytän mieluiten. Ne antavat 

fantastisen näön ja mukavuuden koko 

ajaksi, kun käytän niitä, eivätkä ne tunnu 

kuivilta päivän lopussa. Minun Onefit linssini 

ovat uskomattoman paljon paremmat ja 

mukavammat verrattuna aikaisempiin 

pehmeisiin piilolinsseihini.

K.B-nainen 26v. Likinäköisyyden ja 

hajataitteisuuden vuoksi käytti aiemmin 

pehmeitä hajataitteisuuden korjaavia 

piilolinssejä, mutta pitää nyt Onefit linssejä 

parempina.

Onefitin ainutlaatuinen muotoilu tasoittaa 

sarveiskalvon epäsäännöllisyyden ja sen 

vuoksi sillä saavutetaan parempi näkemisen 

laatu kuin pehmeillä piilolinsseillä.

Linssi on valmistettu hyvin happea läpäisevästä 

materiaalista, joten sarveiskalvo saa enemmän 

happea voidakseen hyvin. Koska linssi ulottuu 

sarveiskalvon yli, muodostuu väliin nestekerros, 

jolla linssi lepää. Linssi on erittäin mukavan 

tuntuinen, koska se ei koske lainkaan herkkään 

sarveiskalvoon ja sen alle muodostuva nestekerros 

takaa, että sarveiskalvo saa riittävästi kosteutta. 

Linssiä on saatavilla lähes kaikilla vahvuuksilla, 

jopa lukulisällä ja hajataitteisuuskorjauksella.

ONEFIT TARJOAA KOLME 
SELVÄÄ ETUA:

1. Luo säännöllisen tasaisen etupinnan,  

    joka antaa kirkkaan ja tarkan näön.

2. Reuna asettuu silmäluomien alle ja   

    lepää skleeralla (valkoinen osa  

    silmässä). Väliin jää neste kerros, joka    

    mahdollistaa poikkeuksellisen  

    mukavuuden ja vakauden.

3. Pitää silmän kosteana linssin alla, mikä    

    tuntuu mukavalta.

Onefit ulottuu yli sarveiskalvon ja lepää silmän 
valkoisen osan ja kyynelnesteen päällä.

linssin edut
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Ota meihin tänään yhteyttä saadaksesi 
selville, kuinka Onefit voi parantaa 

näkemisen laatuasi.

MULTILENS AB

Box 220, 435 25 Mölnlycke, Sweden

Visiting address: Skinnefjällsvägen 1

Phone: +46 (0)31 88 75 50 

Fax: +46 (0)31 88 39 77

info@multilens.se, www.multilens.com


