
Personer som har ett förminskat synfält blir inte hjälpta av att 
det de tittar på blir förstorat. De behöver snarare ett hjälpme-
del som förminskar, ungefär på samma sätt som en dörrkikare. 
Finessen är att synfältet då också vidgas och kan kompensera 
för det synfältsbortfall som en person med till exempel Retinitis 
pigmentosa har. 

ML RP & ML RP Monocle är just sådana synfältsutvidgande 
system.

För tunnelseende
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FÖRSTORING:  
0.5X

ÖPPNINGSVINKEL: 
54°

KORREKTIONSOMFÅNG: 
± 8 – 4 dioptrier

VIKT: 
4 gram

För tunnelseende och vid  
behov av vidare perspektiv
En monokel som ger ett bredare  
synfält. Används framför allt för  
orientering. Enkel att ta med i fickan.
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❱ systemet
ML Rp är ett bakvänt Galilei-system med en förstoring 
på 0.5X.

❱ enkel att montera
Systemet är mycket enkelt att montera i en båge. Det 
används bäst som Bi-system med placering ovanför eller 
under den normala blickriktningen.

❱ korrektion
Korrektion kan slipas in i systemet. Även filter kan fås  
i systemet.

Tunnel V
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❱ till hands bara när den behövs
ML RP Monocle bärs i ett snöre kring halsen (eller i 
fickan). När man behöver ett bredare synfält, använder 
man monokeln för titta på objektet genom den. Mono-
keln förminskar objektet och gör det möjligt för patienten 
att se det, trots sitt reducerade synfält.

❱ enkel att förskriva
ML RP Monocle är en standardlagervara. Den finns i en 
styrka och man behöver därför inte ha olika versioner i 
lager. Den är dessutom ett enkelt verktyg för patienten 
att testa. Eventuell korrektion ska slipas in i bärarens 
glasögon och inte i monokeln.

❱ högbrytande plastmaterial
Linsen är tillverkad av högbrytande plastmaterial  
inklusive ML Prima. Standardstyrkan på linsen är -7, 
men styrkan på ML RP Monocle finns också i -8 och -9. 

Handtaget är gjort av metall.


