Frequency Xcel Toric, 3-pk
Toriska månadslinser från CooperVision
Produktinformation
För dig med astigmatism och som behöver bättre skärpa kanske Frequency
Xcel Toric kan vara ett bra alternativ. Med sin unika design som gör att linsen
håller sig på rätt plats i ögat, kan du som astmatiger uppleva en klar förbättring
av din syn. Med den patenterade UltraSync® Technologin får du en stabil lins
med minimal rotation. Linserna har en ljusblå färg för att du enklare ska kunna
sätta in och ta ut dem.
Personer med omfattande astigmatism kan ha nytta av fördelarna med
Frequency Xcel Toric med utökat styrkeomfång (XR)
Korrigerar
Denna typ av lins korrigerar astigmatism. Rådfråga alltid din optiker.
Hur skall jag använda linserna?
Frequency Xcel Toric 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 Specsavers heter den Easyvision Monthly Standard Toric eller
Easyvision Monthly Classic Toric
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.
Axel
Baskurva
Bytesfrekvens
Cylinder
Diameter
Hanteringsfärgad
In- och utmärkning
Linstyp
Material
Styrkeomfång (Pwr/Sphere)
Säljs även under namnen
Teknologier
Tillverkare
UV-skydd
Varumärke
Vätskehalt

LENSIA
Törstorp 251
463 97 PRÄSSEBO

3 st/box
10 – 180
8.7
1 ggn/ månad
-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
14.4
Ja
Nej
Månadslinser
Toriska linser
Methafilcon A
Se dropplisten under PWR
Easyvision Monthly Classic Toric
Easyvision Monthly Standard Toric
UltraSync Technology
CooperVision
Nej
Frequency
55%
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