Biomedics 55 Evolution, 6-pk
Månadslinser från CooperVision
Produktinformation
Biomedics 55 Evolution är månadslinser från CooperVision. Linserna är
utvecklade med ett abberationsfritt system som ger förbättrad syn, speciellt i
miljöer med ett dåligt ljus. Linsen ger alltså ett förbättrat mörkerseende.
Använder du idag Frequency 55, Frequency 55 AB eller Frequency 55 UV så
kan du lugnt konvertera till Biomedics 55 utan att besöka optikern.
Observera att baskurva 8,8 endast finns att välja med plusstyrka. Baskurva
8,6 och 8,9 finns endast i minusstyrka. Tänk på detta om din baskurva inte
finns om du börjar med att ange PWR i listorna.
Korrigerar
Denna typ av lins korrigerar närsynt/översynthet. Rådfråga alltid din optiker.
Hur skall jag använda linserna?
Biomedics 55 Evolution kan bäras upp till 1 månad i sträck. För bästa komfort
skall linserna tas ut på kvällen när du ska sova, rengöras med linsvätska och
läggas i ett linsetui med linsvätska över natten. Efter 1 månad ersätter du
dessa med ett nytt par.
Råd vid rengöring
Läs mer om hur du sköter dina linser. (Öppnas i ny flik)
Andra namn på samma lins
Hos optikerkedjorna säljs dessa linser under egna varumärken med namnen:
- Hos Synsam heter den Eye Q Premium
- Hos Specsavers heter den Easyvision Monthly Classic
- Hos Synoptik heter den iWear DR Comfort
Det är alltså exakt samma lins men där vi säljer tillverkarens originallins under
dess rätta namn.
Rådfråga din optiker
Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din
optikers ordination för hantering och användning.
Antal linser i förp.
Baskurva

Bytesfrekvens
Diameter
Hanteringsfärgad
In- och utmärkning
Linstyp
Material
Syretransmission
Säljs även under namnen
Tillverkare
UV-skydd
Varumärke
Vätskehalt

LENSIA
Törstorp 251
463 97 PRÄSSEBO

6 st/box
8.6
8.8
8.9
1 ggn/ månad
14.2
Ja
Nej
Månadslinser
Ocufilcon D
20 Dk/t
Eye Q Premium
CooperVision
Ja
Biomedics
55%

Org.nr
559143-2520
VAT.nr
SE559143252001

Bankgiro
5273-1957

Internet
www.lensia.se
Epost
support@lensia.se

