
Förbättrad syn, ökad kontrast, fullt UV-skydd

  
Styrkeomfång: - 8 till + 8 D

Addition: 0,75 till 6,0 D

förStoring: ca 3 % alternativt ca 
6 %

filter: Comfortfilter C1

BehAndling: ML Prima

korrektionStyp: Progressiv, bifo-
kal och enkelslipat

Personer med AMD (Age related Macular Degeneration – 
Åldersrelaterad makuladegeneration) upplever ofta problem med att 
hitta vanlig optik som ger dem tillfredsställande synkvalitet. Normal 
optik kan hjälpa en del men ofta behöver man mer hjälp än bara 
glasögon med styrkekorrektion. Lyckligtvis finns det mer att ta till.
 
Därför erbjuder vi AMD Comfort.
 
AMD Comfort erbjuder personer med AMD en klar förbättring i syn-
skärpa, förbättrat kontrastseende och bättre komfort. AMD Comfort 
är en lösning som är lätt att förstå, lätt att vänja sig vid, lätt att prova 
ut och sist men inte minst, lätt att beställa.
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Förbättrad syn, ökad kontrast, fullt UV-skydd2

Amd Comfort – en SpeCiell 
typ Av linS 

AMD Comfort är en nyutvecklad lins från Multilens som  
erbjuder de som lider av AMD en bättre synförmåga och 
bättre synkomfort. Detta åstadkoms främst av 4 speciella 
linsegenskaper:

komfortfilter 

Den speciellt framtagna filterfärgen erbjuder bästa möjliga 
skydd mot UV-ljus och tar bort den obehagliga bländningen 
man kan uppleva i starkt dagsljus. Komfortfiltret reducerar 
markant mängden blått ljus som också kan upplevas som 
bländande samtidigt som tillräckligt släpps igenom för att 
behålla färgseendet.

förStoring

AMD Comfort ger en förstoringseffekt som gör att en större 
del av näthinnan blir stimulerad vilket underlättar seendet. 
Förstoringen är tillräckligt stor för att göra en synbar skillnad 
men inte så stor att synfältet blir lidande.

Förstoringen uppnås genom att slipa linsen något kupigare 
och tjockare än normalt.

Det finns 2 olika förstoringsgrader tillgängliga, AMD-I och 
AMD-II. AMD-I innebär en balans mellan förstoring och  
kosmetiskt utförande medan AMD-II medför större försto-
ring men gör också linsen tjockare.

AMD-I innebär en förstoring på ca 3 % och AMD-II innebär 
ca 6 %. Exakt förstoring kan variera något pga styrka och 
val av korrektionstyp.
.

AntireflexBehAndling

Antireflexbehandling är standard på AMD Comfort för att öka 
ljustransmissionen och förbättra synkvaliten.

med individuell korrektion

När en person inte har fullgod syn är normalt det första man 
gör en styrkebestämning för att se om synfelet går att korrigera 
med någon form av optik. Det är detsamma med AMD-patien-
ter, man bör alltid hitta den optimala korrektionen. AMD Com-
fort beställs alltid med rätt styrka för att få optiken att fungera så 
optimalt som möjligt.

enkelt Att provA ut 
 
För att prova ut AMD Comfort finns det enkla provset man kan 
använda. Sätt patientens styrkor i en provbåge och håll en flirp 
bestående av AMD Comfort med en av de båda förstoringsgra-
derna framför och låt patienten bedöma. Finns även som flip-up 
att använda till patientens egna bågar

enkelt Att BeStällA 

För optikern är det lika enkelt att beställa AMD Comfort som det 
är att beställa en vanlig lins.

enkelt Att AnvändA 

AMD Comfort kräver ingen tid för tillvänjning för användaren. 
Man kommer direkt att uppleva bättre komfort, bättre kontrast 
och en bättre synkvalite.

enkelt Att AnvändA, enkelt Att 
BeStällA 

AMD Comfort-linserna består av beprövad optisk teknik pakete-
rad för att vara enkelt att hantera men ändå effektivt för att få 
optimal synfunktion för AMD-patienter (och andra med nedsatt 
synfunktion). Paketeringen gör konceptet lätt för optikern att 
förstå och lätt för patienten att vänja sig vid.

+4.0  AMD-I

+4.0  AMD-II

-4.0  AMD-I

-4.0  AMD-II

Exempel på förändring av tjocklek och kurvatur på linsen med AMD Comfort.
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Amd Comfort-linSen
AMD Comfort baseras på produkter som finns i Multilens  
produktprogram. Vi har valt ut en progressiv variant, en  
enkelslipad variant och 2 varianter av bifokala glas i vår  
paketering. Med dessa kan du uppfylla de allra flesta behov.

Nedan finner du den mest relevanta informationen kring  
de olika paketen

AMD comfort 

+
 S

fär

-S
fär

P
rism

a

Progressiv AMD I +8 -8 4

Progressiv AMD II +6 -6 3

Progressiv AMD I med pol eller trans. +6 -6 4

Progressiv AMD II med pol eller trans. +4 -4 3

Enkelslipat AMD I +8 -8 4

Enkelslipat AMD II +6 -6 3

Enkelslipat AMD I med pol eller trans. +6 -6 4

Enkelslipat  AMD II med pol eller trans. +4 -4 3

Bifocale S28 AMD I, utan/med pol +8 -8 4

Bifocale S28 AMD II, utan/med pol +6 -6 3

Bifocale C28 AMD I, utan/med transition +8 -8 4

Bifocale C28 AMD II, utan/med transition +6 -6 3

Bifocale S28 AMD I, utan pol Hög Add +8 -8 2

Bifocale S28 AMD II, utan pol Hög Add +6 -6 2

Styrkegränser för AMD Comfort.  
Notera följande:

Cylinder upp till – 6 är möjligt så länge inte starkaste snitt •	
överstiger – 6 

För styrkor utanför ovanstående gränser, kontakta oss •	
eftersom det kan vara möjligt 

Diameter upp till 75 mm är tillgängligt (73 mm för polarise-•	
rande). För stora diameter kan Myosoft vara nödvändigt 

Alla AMD Comfort görs i index 1.5 •	

Max + sfär påverkas av additionsvärdet: Add + 2,0 minskar •	
styrkegränsen ca 1,0 D. Add + 3,0 minskar med ca 2,0 D. 
Add + 4,0 minskar med ca 3,0 D 

Se Multilens glasprogram för vilka varianter av polarise-•	
rande och transitions som finns

kriterier för Amd Comfort

Huvudkriterierna för val av linser i våra AMD Comfort-paket 
är:

 
progreSSivA

Stort synfält•	
Hård design•	
Möjlighet till hög addition•	
Möjlighet till transitions och polariserande•	

BifokAlA

Möjlighet till hög addition•	
Möjlighet till transitions och polariserande•	

enkelSlipAde

Möjlighet till transitions och polariserande•	

grunddeSign:  
ML Classic Comfort

Amd verSioner: 
AMD-I och AMD-II 

korridorvAriAnter:  
Minsta monteringshöjd 16 mm eller 20 
mm

Addition:  
0,75 D till 4,0 D
 
trAnSitionS Som tillvAl: Ja
 
polAriSerAnde Som tillvAl: Ja

Styrkeområde:  
Se tabell

Amd Comfort progreSSiv

grunddeSign: 
ML Classic

Amd verSioner: AMD-I och AMD-II

trAnSitionS Som tillvAl: Ja

polAriSerAnde Som tillvAl: Ja

Styrkeområde: 
Se tabell

Amd Comfort enkelSlipAt

grunddeSign: 
ML Classic S28, ML Classic C28 samt ML 
Classic S28 Hög Add

Amd verSioner: AMD-I och AMD-II

Addition: 0,75 till 4,0 för S28 och
C28. 4,5 till 6,0 för S28 Hög Add

trAnSitionS Som tillvAl: 
Ja, på C28

polAriSerAnde Som tillvAl: 
Ja, på S28

Styrkeområde Som tillvAl: 
Se tabell

Amd Comfort BifokAl
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09036      AMD-Comfort double test frame

09006 Flip-up Large med AMD-II – artikelnummer 09006

AMD CoMfort flirpkit
En flirp med plana AMD Comfort-linser. Ett par 
med AMD-I och ett par med AMD-II – artikel-
nummer 09036.

AMD CoMfort provset

09003 Flip-up Large med AMD-I – artikelnummer 09003

AMD CoMfort flip-up
AMD Comfort lösa flip-up Large med planstyrka, 
AMD I och AMD II

09050 AMD-Comfort testbox

AMD CoMfort flip-up testbox
2 par AMD Comfort flip-up Large med planstyrka 
(AMD-I och AMD-II) i en låda – artikelnummer 
09050


