
 Onefit kan forbedre din 
kontaktlinsebruk

Onefit er en sclerallinse som dekker over hele  
hornhinnen og bevarer en tåresjø under linsen. Dette gir  

svært høy komfort og et stabilt syn hele dagen.



Forandrer synet ditt seg i løpet av dagen når 

du bruker kontaktlinser? Får du røde og tørre 

øyne før du ønsker å ta av linsene?

Myke kontaktlinser trenger mye tårevæske for 

å holde på fuktigheten i løpet av en dag. Uten 

tilstrekkelig fuktighet blir kontaktlinsen uklar 

og kan kjennes tørr, spesielt hvis du bruker 

linser for astigmatisme. Sclerallinser tilbyr 

et skarpt og stabilt syn som ikke forandres i 

løpet av dagen.

 

I følge en forbrukerundersøkelse1, har 48% 

av voksne symptomer på tørre øyne. Av disse 

forteller 42% at de har vansker med å lese 

liten skrift, som et resultat av tørre øyne.  

19% rapporterer at de bruker reseptfrie  

komfortdråper, men hele to tredjedeler er 

utilfredse med lindringen dette gir. Hvis du er 

plaget med tørre øye kan det være vanskelig  

å bruke myke kontaktlinser. 

 

Vær kompromissløs: 
ikke gi opp kontaktlinser 

En studie2 har vist at sclerallinser kan tilby  
samme komfort som myke kontaktlinser og  
samme stabile synskvalitet som tradisjonelle 
stabile linser. Onefit™ Scleral linser tilbyr:

• God komfort, fra morgen til kveld 
• Klart, stabilt syn, uten risiko for at linsen  
   faller ut ved sport og en aktiv livsstil 
• Et sunt miljø for dine øyne 
• Korreksjon av astigmatisme, 
   presbyopi og irregulære hornhinner 

2: Study: 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) 
 

 
 

Er dette så bra det blir? 

Kontaktlinsebrukere opplever ofte  
tørrhetsfølelse, spesielt sent på dagen.

 1: All About Vision; Allergan Consumer Survey 



Hvordan sclerallinser fungerer:

 
 
Kundereferanse:
Som bruker av myke linser i mange år har  

jeg ikke hatt noen problemer utover litt  

tørrhetsfølelse og at jeg bare har hatt OK 

syn. Men jeg elsker mine Onefit Sclerallinser! 

I dag er dette linsene jeg foretrekker. De gir  

et fantastisk syn og komfort så lenge jeg har 

de på. De tørker heller ikke ut på slutten av 

dagen. Jeg kan fortsatt ikke forstå hvor mye 

bedre og komfortable mine Onefit linser er i 

forhold til mine gamle myke linser!

- 26 år gammel kvinne; nærsynt med  

astigmatisme, foretrekker Onefit sklerallinser 

fremfor sine tidligere myke linser for  

astigmatisme.

Onefit™ Sclerallinser har et unikt design som 

eliminerer irregulariteten i hornhinnen og gir 

derfor en bedre synskvalitet enn myke linser.

Linsen er laget av et materiale som slipper 

gjennom tilstrekkelig mengde oksygen slik at 

hornhinnen har det bra. Siden linsen dekker 

over hele hornhinnen skapes det også en sjø 

av tårevæske som linsen hviler på. Linsen blir 

ekstremt komfortabel fordi den ikke ligger i  

direkte kontakt med den følsomme hornhinnen, 

og fordi den skaper en tåresjø som hele tiden 

forsyner hornhinnen med fuktighet. Linsen  

egner seg til de fleste styrker, både for de 

presbyope og for de med astigmatisme.

Onefit™ Sclerallinser tilbyr tre  
kritiske fordeler for pasienten:

1. Skaper en regulær, jevn overflate, som  

    gir et klart, skarpt syn. 

2. Sitter under øyelokket og hviler på  

    sclera og tårefilmen, og gir eksepsjonelt  

    god komfort og stabilitet. 

3. Opprettholder en tåresjø mellom 

    linsen og hornhinnen, og holder øyet 

    fuktig, komfortabelt og sunt. 

 

Onefit™ Sclerallinser dekker over hele  
hornhinnen og hviler på sclera og tårevæsken.
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Linsene distribueres i Norge av MultiOptikk

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


