
Kontaktlinser för 
speciella behov



 

Stabila kontaktlinser  
Sfäriska och toriska med friformsteknik – mycket stort parameteromfång

• Enstyrke   Helt individuell eller A-design, Envision, Menicon

• Progressiva   RECLAIM eller Menicon Z progressiv

• Keratoconus-linser  Rose K2 - världens mest använda keratoconus-lins

• Corneo-sclerala   Rose K2 XL

• Mini Scleral Design  MSD    

• Mini Scleral Design Onefit - för mer reguljär cornea

• Sclerala    Diametrar upp till 23 mm

Material: Boston ES, EO, XO Largardo Onsi, Tyro och (endast ROSE K2) Menicon Z.
Som tillägg kan linserna plasmabehandlas för bättre vätbarhet (ingår i Menicon Z).

Mjuka kontaktlinser 
Sfäriska och toriska linser i nästan vilken styrka och form som helst. Cylinder upp till-12,00

•  NL Soft std (mer vanliga parametrar)  • NL Soft RX

•  NL Soft DCT (Dubbel central tjocklek)  • NL Soft KKL (Klacklins för irreguljär cornea)

•  Färgningar av våra egna linser  • NL Soft PostSurg - Lins för  
                                                           centralt flata cornea
• NL Barn

• NL Tunn 

Material: 4st hydrogel NL 60, NL 65, NL 72, NL GM3 och ett silconhydrogel 
NL Si-H 74

Rekommenderad bytesfrekvens är 6 månader (hydrogel) eller 3 månader (Siliconhydrogel)

Vi har ett brett sortiment av specialanpassade



  mjuka och stabila kontaktlinser. Testa oss!

Ortokeratologi:

•  Vi arbetar med nattlinsen Menicon Z Night som tillpassas med hjälp av  
   topograf och programmet Easyfit

•   Behandlar närsynthet upp till -4,0 och cylinder upp till -2,5 

•   Menicon Z Night levereras alltid i Z-materialet med det högsta dk-värdet bland  
     stabillinsmaterial (dk/t 163) 

•   Levereras alltid med plasmabehandling för ökad vätbarhet och ökad komfort

•  Vi rekommenderar Medmont E300 som topograf för bästa repeterbarhet

Kontaktlinstillbehör:

•   MeniCare Plus – Allt-i-ett-vätska för alla stabila linser

•   Progent – mycket bra proteinrengöring

•   EVERclean – väteperoxid med enzymtablett, för mjuka och stabila

• Crystal Cleaner –  alkoholbaserad rengöring för alla typer av linser

•   Boston Advance – Förvaring + cleaner för stabila (inte för plasmabehandlade)

•   MeniLab – för desinficering av stabila provlinser

•   Övriga tillbehör – Gummisugar, pincetter och fluorescein mm
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• Störst mätområde av alla topografer med placidoringar
• Exceptionell noggrannhet med en standardavvikelse på max 2 µm
• Omfattande databas av kontaktlinsdesigner
• Användarvänlig mjukvara gör det enkelt att analysera och utvärdera 

dina mätningar

 

MULTILENS AB    Telefon:   +46 31 88 75 50  Mejl:  order@multilens.se
Box 220    Fax:  +46 31 88 39 77   Web: www.multilens.se
435 25 MÖLNLYCKE
SVERIGE

Medmont E300 USB Corneal Topographer

When Accuracy Matters

Medmont E300

FluoMag 
Ett hjälpmedel för översiktlig bedömning av 
fluoresceinbilden vid tillpassning av stabila linser.

•    Ergonomiskt handtag
•    Gulfilter
•    Koboltblå LED-lampa
•    Flera tillpassare kan se samtidigt
•    Lins med Ø70 mm med styrkan +10D
•    Levereras i skyddspåse
•    Batterier (3 st AAA) ingår


