
BRILLER TIL BARN



FOR DE MINSTE 
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For de minste barna (0-2 år) anbefales helstøpte 
myke plastbriller. Brillen bør tåle røff behandling. 
Innfatningen kan festes med et fleksibelt hodebånd. 

FOR DE MINSTE BARNA

BARN MELLOM 2-5 ÅR  

Enkelte innfatninger for barn mellom 2-5 år leveres 
både med stang og hodebånd. 

For noen barn er ridestenger et smart alternativ 
for å få brillen til å sitte godt.



FOR STØRRE BARN
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STØRRE BARN

Demetz har mange ulike 
innfatningsmodeller for alle 
aldersgrupper. Innfatningene 
fra Demetz er godt egnet til 
sol- og filterglass med styrke.

SPESIALINNFATNINGER

Innfatningene fra Specs4Us har senket nesebro, slik at 
den sitter godt på personer med lav eller flat neserygg. 

MultiOptikk tilbyr ulike  
spesialinnfatninger for  
personer der hode- eller 
ansiktsanatomi gjør det  
utfordrende å tilpasse  
standard innfatninger. 
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HØYE MINUSSTYRKER

For å redusere kanttykkelsen ved høye  
minusstyrker kan man bestille myosoft  
spesialslip med ønsket diameter på optisk 
sone. Overgangen til optisk sone er myk.

Plussglass finnes også i ulike aperturer/optiske 
soner. Med barnelenti kan man velge optisk 
sone med diameter 25, 28 eller 30 mm. 

For innfatninger med stor diameter og høy 
basekurve kan man bruke hypersoft 
kantreduksjon for plussglass. 

HØYE PLUSSTYRKER

Barnelenti Barnelenti Bifokal Hypersoft



BIFOKALE GLASS

MultiOptikk leverer ulike varianter av bifokale 
glass med høye styrker og addisjoner.
Bifokale glass med et rett segment på 35 eller 
45 mm vil ofte dekke over hele eller mesteparten 
av en barnebrille, og kan erstatte executiveglass. 
RS28 har en usynlig overgang til det runde 
segmentet på baksiden av glasset.
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FILTERBRILLER  
FOR BARN

8



FILTERBRILLER  
FOR BARN
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FILTERBRILLER

Barn med diagnoser eller retinale tilstander 
som gjør dem svært lysømfintlige kan ha  
behov for filterbriller. 

Barn fra 4-5 års alder kan som oftest uttrykke 
selv hvilket filter som gir dem best synskomfort. 
For de minste barna velger man filter basert  
på teori og erfaring ut fra barnets diagnose.
Filter kan leveres som plano eller med styrke. 
Ring oss for veiledning.

FILTERKOMBINASJONER

Da lysforholdene rundt oss varierer, vil det ofte 
være behov for flere par med ulike filterbriller. 
Kantfiltre eller nøytrale gråfiltre (ND-filtre), kan 
kombineres med polarisering eller fargeskiftende 
glass. 

For barn i skole og barnehage er fargeskiftende 
glass et praktisk alternativ.



SPORTSBRILLER 
FOR BARN

10



Svømmebriller til barn kan leveres med styrke og 
filter. 

SVØMMEBRILLER

SPORTSBRILLER
Demetz har flere innfatninger til sport som kan
leveres med styrke og filter.  
 
Spesialinnfatninger til ballsport som tennis og 
fotball, kan leveres i polycarbonat med styrke.
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OPTISKE LøSNINGER
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ML Optio er et spesialglass som gir svært mange 
muligheter for individuell tilpasning av styrker og 
prismer i de ulike delene av glasset.

OPTIO

13

FORSTØRRENDE HJELPEMIDLER 
Lupelinjaler og visolettluper er eksempler på 
forstørrende hjelpemidler som kan være  
nyttige for barn med lesevansker. 



KONTAKTLINSER  
FOR BARN
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MULTILENS KONTAKTLINSER FOR BARN 
– ML SOFT

Multilens myke kontaktlinser ML Soft er en god løsning 
for barn når det kreves:
• mindre eller større diameter
• høyere styrker 
• krummere eller flatere radie

ML Soft Barn er en myk kontaktlinse med sfærisk design. 
For enklere håndtering er den laget litt tykkere enn en 
vanlig kontaktlinse. Produseres med ønskede parametre.  

Filter i kontaktlinser
Alle Multilens myke hydrogellinser kan leveres med filter ML 450, ML 511, ML 550 og  
ML 585

Multilens Support kontaktlinser: Tlf: 22 33 31 00      Bestilling: order@multilens.se

PARAMETRE

Radie 
6.50 – 11.00 mm i 0,1 mm steg 

Diameter 
10.00 – 19.00 mm i 0,1 mm steg 

Styrker 
Sfære: +40.00 D / -25.00 SD 
Cylinder: Max -12.00 CD med 1° steg i 
akseretning  
Toriske linser har strekmarkeringer kl 3, 6 
og 9 

Materiale 
Finnes i tre hydrogelmaterialer og ett  
silikonhydrogelmateriale
ML 65, ML 75, GM3, Si-H 74 
ML 75 er vårt standardmateriale med  
Dk 43 og UV-beskyttelse
Si-H 74 er i silikonhydrogelmateriale  
med Dk 60
 

Geometri 
Mulig med yttertorisk design for korreksjon 
av astigmatisme. Kan levereres med  
forsterket kantttykkelse eller  
minusbærekant

Byttefrekvens 
Anbefalt bytte av linse hver 6. måned for 
hydrogel og hver 3. måned for Si-H 74
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           Filter               Glass og innfatninger Optikk for avstand            

            Lys

                                         Optikk for nær            Luper                        Kontaktlinser   

MultiOptikk as
Haslevollen 3C
0579 OSLO
Tlf: +47 22 65 50 70
E-post: post@multioptikk.no 
www.multioptikk.no
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