PureVision2 For Presbyopia, 6-pk
Multifokala månadslinser från Bausch + Lomb
Produktinformation
Oavsett avstånd och typ av syssla, kan du med trygghet förlita dig på
PureVision®2 for PRESBYOPIA från Bausch + Lomb. Med dessa multifokala
linser får du utmärkt närseende, bra syn på mellanavstånd och dessutom en
schysst syn om du skall ut och köra med bilen.
High Definition™ Optics – säkerställer en skärpa du knappt trodde var möjlig
och förbättrar även ditt mörkerseende. Dessa olika teknologier som samverkar
ger dig som bärare av PureVision®2 HD ett bekymmersfritt kontaktlinsbärande
och ger dig den frihet du förtjänar.
Med sina tunna kanter och ComfortMoist-teknologin får du en sömlös
övergång mellan lins och öga. ComfortMoist ser även till att stora mängder
syre kan passera linsen och in till ditt öga. Följden blir naturligtvis en lins som
är bekvämare att bära.
Köp dina PureVision®2 for PRESBYOPIA hos oss på LENSIA för att få hem
dina linser snabbt, enkelt och billigt.
Korrigerar
Denna typ av lins korrigerar ålderssynthet, s.k. Presbyopi
Hur skall jag använda linserna?
PureVision®2 for PRESBYOPIA, 6-pk kan du bära dygnet runt, även när du
sover, upp till en (1) månad. Kom ihåg att ändå ha linsvätska hemma för att
kunna rengöra dina linser om dom skulle bli obekväma. Var dock noga med att
alltid rådfråga din optiker om vilken bärtid som passar dina ögon bäst.
Råd vid rengöring
Läs mer om hur du sköter dina linser. (Öppnas i ny flik)
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
Extra styrka
Hanteringsfärgad
In- och utmärkning
Linstyp

Material
Styrkeomfång (Pwr/Sphere)
Syretransmission
Teknologier
Tillverkare
UV-skydd
Varumärke
Vätskehalt

LENSIA
Törstorp 251
463 97 PRÄSSEBO

6 st/box
8.6
1 ggn/ månad
14.0
Low (+0.75D – +1.50D) och High (+1.75D –
+2.50D)
Ja
Nej
Månadslinser
Dygnet-runt linser
Progressiva/Multifokala
Balafilcon A
Se dropplisten under PWR
130 Dk/t
High Definition™ Optics
Bausch + Lomb
Nej
PureVision®
36%
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