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MLSIGHT OPTIMIZER

 
Underlättar 

på nära håll



Arbete på nära håll med bifokala- eller progressiva glasögon kan vara ansträngande 
och leda till dålig arbetsställning. För att minska besvären och underlätta arbete på 
nära håll har vi tagit fram ML SightOptimizer.

ML SightOptimizer är glasögon med speciellt utformad optik som enkelt hängs ovanpå 
befintliga glasögon. Detta gör att användaren behåller sin individuellt utprovade optik 
men får mer anpassning på nära håll. Detta ger en bättre arbetsergonomi och ett 
behagligare seende.

Fördelarna med ML SightOptimizer är en omedelbar ”styrkeboost”, 
konvergensavslappnande prisma, antireflexbehandling samt en tunn och lätt båge. 
ML SightOptimizer passar bra för personer med reducerad syn samt personer som 
stundtals behöver extra addition.
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MLSIGHT OPTIMIZER

OPTIK: Konvergensoptimerade 
linser med styrka +1,0 +1,5 +2,0 
+2,5 respektive +3,0 
 
BÅGE: Specialdesignade  
bågen HangOn som hängs  
ovanpå befintliga glasögon

YTBEHANDLING: ML Prima+ 

VIKT: 15 g



MLSIGHT OPTIMIZER

BÅGEN HANGON
En smidig och nätt båge designad för att passa de flesta 
glasögon. Titanbågen är lätt och slitstark. De flexibla  
skalmarna gör att bågen sitter bra och bekvämt på de 
flesta glasögonbärare. 

FEM EGENSKAPER SOM FÖRHÖJER  
SEENDET PÅ NÄRA HÅLL:

STYRKEBOOST
Extra addition då tillfället kräver det för bättre och mer  
ergonomiskt seende anpassat för nära håll.

BRETT SYNFÄLT
Öppen båge med klar och ren optik i hela glaset för att 
optimera seendet på nära håll över befintliga glasögon.

 

PRISMAOPTIK
Lätt avlastande prisma för ett mer avslappnat seende på 
nära håll.

ANTIREFLEXBEHANDLING
ML SightOptimizer är behandlade med ML Prima+. Detta 
ger en klarare återgivning och minskar reflexer i linserna. 

VARIANTER
- ML SightOptimizer 10, ökar den upplevda styrkan med  
  ca 1 dioptrier

- ML SightOptimizer 15, ökar den upplevda styrkan med  
  ca 1,5 dioptrier

- ML SightOptimizer 20, ökar den upplevda styrkan med  
  ca 2 dioptrier

- ML SightOptimizer 25, ökar den upplevda styrkan med  
  ca 2,5 dioptrier

- ML SightOptimizer 30, ökar den upplevda styrkan med  
  ca 3 dioptrier

KOSTNADSEFFEKTIVT
• Samma lösning fungerar även om de habituella glasen eller bågen byts ut 

• Flera personer kan använda samma lösning 

• Ett billigare alternativ än terminalglasögon

TESTSET 1
Testsetet innehåller följande:

- 1 st ML SightOptimizer 10-testbåge

- 1 st ML SightOptimizer 20-testbåge

 -1 st Fitting Guide

TESTSET 2
Testsetet innehåller följande:

- 1 st ML SightOptimizer 20-testbåge

- 1 st ML SightOptimizer 30-testbåge

 -1 st Fitting Guide

  

Satin layer (dust, grease and
water repellent)
Antistatic layer

Multilayer coating

Ionized adhesive layer

ML Dura

Lens

Multilayer coating

Ionized adhesive layer

ML Dura

Lens

Aquacoat layer

ML Dura

Multilayer coating

Ionized adhesive layer

ML Dura

Lens

Aquacoat layer

Olika lager i ML Prima +

MLSIGHT OPTIMIZER



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.se
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