ULTRA contact lenses, 6-pk
Månadslinser från Bausch + Lomb
Produktinformation
Månadslinsen för dig som älskar skärmar
ULTRA® är en månadslins bestående av en silikonhydrogel med
MoistureSeal®-teknologi, som behåller fukten upp till 16 timmar per dag².
Tack vare sin unika utformning släpper ULTRA igenom syre på ett mycket
bättre sätt än tidigare linser². ULTRA är speciellt framtagen för dig som
spenderar mycket tid framför skärmen och vill ha en lins med överlägsen
komfort och synkvalitet¹.
Faktum är att vi använder skärmar upp till 10 timmar varje dag¹ - de har blivit
en naturlig, effektiv och underhållande del av vår vardag. När vi blir
uppslukade av skärmen, blinkar vi 66% mindre. Det kan göra att dina linser
förlorar fukt snabbare. Därför kan de kännas suddiga och obekväma efter en
stund framför datorn eller telefonen. ULTRA med MoistureSeal-teknologi är
gjord av ett material som återfuktar ögat upp till 16 timmar – perfekt för dig
som använder mycket mobil, dator eller läsplatta. Tack vare sitt material och
teknologi ger ULTRA en överlägsen komfort och synkvalitet¹
Korrigerar
Denna typ av lins korrigerar närsynthet eller översynthet. Rådfråga alltid din
optiker.
Hur skall jag använda linserna?
ULTRA® är s.k. månadslinser som du skall ta ur på kvällen, rengöras och
läggas i linsvätska. När morgonen åter gryr stoppar din in dessa i ögonen
igen. Efter en (1) månad kastar du linserna och börjar på ett nytt par. ar 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
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
8.5
1 ggn/ månad
14.2
Ja
Nej
Månadslinser
Samfilcon A
Se dropplisten under PWR
163 Dk/t
MoistureSeal®-teknologi
Bausch + Lomb
Nej
ULTRA®
46%
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