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Isättning och urtagning av 
dina semisclerala Rose K2 XL 
kan verka lite skrämmande 
till en början. Följer man 
instruktionerna och med lite 
träning går det lätt efter ett 
tag.

Hygien – linshantering sidan 03

Isättning av linserna – metod 1 sidan 04

Isättning av linserna – metod 2 sidan 05

Kontrollera isättningen av Rose K2 XL  sidan 07

Urtagning av linserna  sidan 08

Skötsel av dina linser sidan 10

Dina linser – detaljerad information sidan 12

Läs noga instruktionerna för användning.

För att undvika att få in 
främmande partiklar i dina 
ögon och minimera risken 
för infektion är det mycket 
viktigt att tvätta händerna 
noga med flytande tvål och 
torka torrt med en ren och 
luddfri handduk innan du 
hanterar dina linser.

Hygien

Linshantering

Ta försiktigt ur högra linsen ur förvaringsdosan.

Skölj linsen med okonserverad saltlösning för att ta bort 
konserveringsmedlet från förvaringsvätskan.

Kontrollera linsen så att den är fri från repor, smuts och 
skador.
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Isättning av linserna – metod 1

Användning av fingrarna. 
Balansera linsen på pekfingret, 
långfingret och tummen 
enligt bilden. Detta gör att 
du inte riskerar att tappa 
linsen.

Lägg en spegel på ett bord. Fyll linsen helt med okonserverad 
saltlösning. Placera huvudet ovanför spegeln så du kan se 
ögat rakt i spegeln. För att underlätta isättning, ta pekfingret 
eller långfingret från din andra hand och håll upp övre ögonlocket. 
Håll ner det undre ögonlocket med hjälp av antingen ringfingret 
på din hand som håller i linsen (bilden) eller tummen på din 
andra hand.
Öppna ögonen så mycket det går. För linsen mot ögat och 
lägg den försiktigt på plats centrerad över hornhinnan.  
Släpp försiktigt ögonlocken och blinka 
försiktigt några gånger för att blinka 
bort överskottsvätska. Linsen centrerar 
automatiskt.

Isättning av linserna – metod 2

Använda sugkopp.
Du kan använda dig av en 
speciell gummisug för  
sclerallinser för att sätta i 
linserna. Tänk på att du kan 
ta bort botten av gummisugen 
för att inte riskera att linsen 
sugs fast och inte stannar i 
ögat.

Fukta gummisugen med okonserverad saltlösning.

Placera linsen på gummisugen och se till så att den blir 
ordentligt centrerad.

När linsen är centrerad på gummisugen, fyll linsen med 
okonserverad saltlösning.

Tips: Fingrarna 
måste placeras så 
nära ögonlockskanten 
det går för att effektivt 
hjälpa till.



Tips: Fingrarna måste placeras så nära ögonlockskanten 
det går för att effektivt hjälpa till.
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Öppna ögonen så mycket det går. För 
linsen mot ögat och lägg den försiktigt 
på plats centrerad över hornhinnan. 
Släpp försiktigt ögonlocken och blinka 
försiktigt några gånger för att blinka 
bort överskottsvätska. Linsen centrerar 
automatiskt.

Efter isättning, skölj gummisugen i 
ljummet vatten och tvål och låt den 
sedan lufttorka.

Lägg en spegel på ett bord. Placera huvudet ovanför spegeln 
så du kan se ögat rakt i spegeln. För att underlätta isättning,  
ta pekfingret eller långfingret från din andra hand och håll 
upp övre ögonlocket. Använd långfingret eller ringfingret 
från handen som håller i gummisugen för att hålla ner det 
undre ögonlocket (bilden). Det går också bra att använda 
tummen på sin andra hand för att hålla ner undre ögonlocket. 

Kontrollera isättningen

Kolla linsen på ögat så att 
det inte har kommit in små 
luftbubblor under linsen.

Luftbubblor under linsen skapar okomfort 
och ger dålig synskärpa.

Om du ser luftbubblor under linsen 
måste du ta ut linsen och upprepa  
isättningsproceduren. Fyll hela linsen 
med okonserverad saltlösning innan 
isättning för att undvika luftbubblor.

Följ samma procedur för att sätta in den andra linsen.
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Urtagning av linserna 

Försäkra dig om att du har en ren förvaringsdosa och 
rengöringsprodukterna nära till hands. Tvätta händerna 
noga och torka dig på en ren och luddfri handduk.

Titta i spegeln och håll isär ögonlocken på samma sätt 
som beskrivs för isättning av linserna.

VARNING:  
Placera inte gummisugen centralt på linsen. 

Placera en gummisug nära linskanten ut mot tinningen.  
Tryck gummisugen försiktigt mot linsen så att den sugs fast.

Dra gummisugen snett in mot näsan. Linsen ska släppa lätt 
från ögat utan att dra för mycket.

Håll försiktigt fast i linsen med tumme 
och pekfinger. Genom att rotera  
gummisugen och föra den ut mot kanten 
av linsen lossnar linsen lätt från  
gummisugen.

VARNING:  
Försök inte dra linsen rakt ut från gummisugen då 
detta kan orsaka att linsen går sönder.

Efter urtagning, följ alltid din optikers råd angående  
skötselsystem för dina linser.

Fyll din förvaringsdosa med ny förvaringsvätska och placera 
linsen i rätt sida av förvaringsdosan med den konvexa 
sidan ner.

Följ samma procedur för andra ögat.
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Skötsel av dina linser

Din optiker rekommenderar det mest lämpliga skötselsystemet 
för dig och dina linser. Följ nogsamt deras rekommendationer.

Menicon rekommenderar MeniCare Plus för daglig  
rengöring och förvaring och Menicon Progent för  
intensivrengöring en gång i månaden. Intensivrengöring  
kan behöva göras oftare vid behov.

Det är mycket viktigt att följa råd och instruktioner från din 
optiker för bästa komfort och säkerhet för ditt linsbärande.

VARNING:  
Om du har rött öga, ihållande obehag av linserna eller 
om synen förändras, ta ur linserna och kontakta genast 
din optiker.
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Följ din optikers råd om användning, utbytes-
frekvens och skötsel av dina linser.
 

Gå på alla regelbundna kontroller och kontakta din 
optiker om du har några frågor om dina ögon.

Multilens AB, Box 220, 435 25 Mölnlycke Sverige, Tel: 031-88 75 50,  
Fax: 031-88 39 77, order@multilens.se, www.multilens.se


