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ABSTRAKT 

Syfte: Det har visat sig i tidigare studier att vissa kontaktlins- och linsvätskekombinationer ger 

mer påverkan på corneas yttre delar än andra kombinationer. Denna studie undersöker 

förekomsten av corneal staining med Extend och Regard vid användning av PureVision, 

eftersom de linsvätskorna inte funnits med i tidigare större studier.  

Metod: Deltagarna använde Extend till ena ögat, Regard till andra och linserna 

PureVision/Purevision Toric, under tre veckors tid. Corneal staining mättes vid start, då 

deltagarna varit utan linser i tre dagar samt vid återbesök tre veckor senare. För att vara opartisk 

vid återbesöket var undersökaren inte medveten om vilken linsvätska deltagarna använde till 

vilket öga. Deltagarna fick även svara på några enkätfrågor angående komfort.  

Resultat: Extend och Regard gav liknande resultat i corneal staining. Generellt återfanns 

staining mest inferiort och superiort. 58% av deltagarna hade punktata staining inom minst fyra 

av fem områden på cornea, 42% av de ögon som använt Extend och 25% av de som använt 

Regard. De flesta uppgav inte några större skillnader i komfort mellan ögonen. 

Slutsats: Totalt gav Extend och Regard likande resultat i corneal staining. Det var dock några 

fler ögon som använt Extend som uppvisade punktata staining i fyra eller fler områden. De som 

använder kontaktlinser mycket borde vara de som möjligen kan påverkas negativt av corneal 

stainingen i längden. 



SUMMARY 

Corneal staining is a sensitive way of measuring the health of corneal epithelium. Many 

factors are involved in the cause of corneal staining and there are different forms of corneal 

staining. Contact lens solutions are one of those factors. Different combinations of contact 

lenses and contact lens solution give different amount of corneal staining. Preservatives seem 

to be the mayor component that causes this but even surfactants and buffer may have a part 

of it. There have been a lot of earlier studies on this topic but not with the contact lens solu-

tions Extend and Regard. This study examines the prevalence of corneal staining with 

these contact lens solutions and PureVision/ PureVision Toric.  

 

The participants had one solution for each eye during three weeks. The investigator didn’t 

know which contact lens solution the participant’s had to which eye. Corneal staining was 

graded at baseline when the participants didn’t have worn lenses for at least three days and at 

the visit three weeks later. When the participants came for the second visit they also signed a 

questionnaire about comfort.  

 

Extend and Regard got similar results in the total amount of corneal staining. Most 

punktata staining appeared in the inferior and superior parts of the cornea. Some of the 

participants got staining in four out of five areas of the cornea. Most of the participants 

answered that the comfort was the same in each eye. It seems like Extend and Regard are 

not as good as OptiFree Express in this matter when compared to an earlier final thesis at 

the University of Kalmar by Selander E. (2007), but it is difficult to compare. Even though 

contact lens solutions often don’t lead to corneal staining that is very deep, there is some 

negative effect on the corneal epithelium. Therefore contact lens solutions with hydrogen 

peroxide as a preservative is to be considered firstly, especially for contact lens wearers with 

long wear time. 
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INTRODUKTION 
 

Det har diskuterats i tidigare studier om hur kontaktlinsvätskor påverkar ögats yttre delar. Det 

som betraktats är till exempel förekomsten av corneal staining och vilken relevans detta har 

för ögat. De råder delade meningar om vilka faktorer som kan påverka corneal staining 

orsakad av kontaktlinsvätskor. Är det främst konserveringsmedel eller en kombination av 

komponenter i linsvätskan? Beror det på att komponenterna tränger in i linsen eller att det 

fastnar på beläggningar utanpå linsen? En hel del studier har gjorts inom detta område, bland 

annat Andrasko G. & Ryen K. (2008), Carnt N.A. et al. (2007b, 2008) m.fl. samt ett tidigare 

examensarbete av Selander E. (2007) på Högskolan i Kalmar. Selander E. använde kontakt-

linsvätskorna OptiFree Express och ReNu Multipurpose. Denna studie undersöker före-

komsten av corneal staining med Extend och Regard  vid användning av PureVision/ 

PureVisionToric, eftersom de linsvätskorna inte funnits med i tidigare större studier. 

Antagligen på grund av att de tillverkas i Europa och inte är lika stora på  marknaden. I 

Sverige har Extend börjat säljas mer och mer. Hur kommer det sig att just PureVision i 

kombination med vissa linsvätskor exempelvis ReNu Multiplus ger bland den högsta före-

komsten av staining? (Andrasko G. & Ryen K., 2008). Spelar faktorer som beläggningar på 

linser och linsvätskekomponenters molekylstorlek roll? 

 

Cornea - anatomi och fysiologi 
 
Cornea består av fem lager. Epitel, Anterior Limiting Lamina (Bowmans membran), Stroma, 

Posterior Limiting Lamina (Desments membran), Endotel. 

 
Figur 1. Corneas anatomi.  

(Figur från: <http://www.aafp.org/afp/20040701/123.html>, 2009-05-13 kl 18:00.  

Tillstånd från David Klemm). 
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Epitel 
 
Epitelet är 50µm tjockt och utgör 10% av corneas totala tjocklek. Det består av tre olika slags 

celler. Squamösa celler ytterst, wingceller i mitten och basalceller innerst (Bergmansson J.P. 

2005, s. 58).   

 

På epitelets yta finns utskott för att få tårfilmen att fästa bättre, så kallade microvilli och 

microplika. Tight junctions finns mellan de squamösa cellerna och fungerar som en barriär 

mellan tårfilmen och epitelet. Detta innebär att transporten av vätska från tårfilmen in i ögat 

regleras. Vätska kan inte passera mellan cellerna utan bara genom dem (Remington L.A. 2005, 

s. 9-11). 

 

Basalcellerna vilar på ett basalmembran som cellerna själva producerar. I basalcellslagret sker 

en cellförnyelse av epitelet då de har förmågan att dela sig. Basalceller vandrar uppåt och blir 

wingceller, sedan squamösaceller, för att därefter tappa fästet vid bland annat åldrande och 

lämna ögat med tårfilmen. I corneas periferi finns stamceller som förnyar basalcellerna som 

därefter vandrar mot corneas centrala delar (Remington L.A. 2005, s. 12). Denna process tar 

ca. 14 dagar (Bergmansson J.P., 2005, s. 62). 

 

Nybildningsprocessen av corneas epitel förändras vid kontaktlinsbärande. Detta beror bland 

annat på att basalcellerna delas långsammare vilket påverkas av linsmaterialets syre-

genomsläpplighet, epitelceller vandrar långsammare och den normala apoptotiska celldöden av 

de yttersta epitelcellerna minskar. Detta kan bland annat leda till ökad risk för infektioner 

(Bergmansson J.P, 2005, s. 62). 

 

En skada i yttre delar av epitelet kan läka på några timmar till dagar. Om även basal 

membranet är skadat kan läkning ta flera veckor (Remington L.A., 2005, s. 23).  

 

Anterior Limiting Lamina (Bowman’s membran) 
 
Anterior limiting lamina är ett tunt acellulärt lager som består av kollagena fibrer. Det binder 

epitelets basalmembran (Bergmansson J.P. 2005, s. 67). Det anses inte att detta lager kan 

nybildas och om en skada uppstår så ersätts det med epitelceller eller stormal ärrvävnad. Detta 

lager är dock ganska motståndskraftigt. Det råder skilda meningar om dess betydelse för 

corneas epitel (Remington L.A. 2005, s. 13-14, 23).  
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Stroma 
 
Stroma är det tjockaste lagret (500µm) och består framförallt av kollagen och keratocyter. Det 

är uppbyggt på ett speciellt sätt som gör att lagret är transparent (Bergmansson J.P. 2005, s. 

67,74). Keratocyterna kan vara inblandade i stromats läkningsprocess eftersom de utsöndrar 

nytt material. Vid skada ner till stromat ökar antalet keratocyter och de utsöndrar kollagen. Den 

nya vävnaden kan skilja sig från den ursprungliga, vilket kan resultera i ärrbildning 

(Remington L.A. 2005, s. 23).  

 

Limbus 
 
I corneas periferi och vid limbus finns olika celler som är involverade i immunförsvaret 

(Forrester D. & McMenamin R., 2008. s. 17). Limbal rödhet kan påverkas i mindre grad av 

konserveringsmedel i linsvätskor och en överkänslighet kan uppstå. Rodnaden sträcker sig då 

oftast hela vägen runt cornea (Efron N. 2004, s. 91-92).  

 

Corneal staining  
 

Corneal staining fås när bland annat skadade corneala celler tar färg. Låggradig corneal 

staining kan även finnas hos personer som inte bär kontaktlinser. Corneal staining finns i olika 

former. Vid punctata staining ser man små ytliga prickar, även kallat micropunktat. Diffus 

staining ses som små punktata nära varandra men separerade. Sammansmältande staining 

återfinns när punktatan är så diffus att själva strukturen inte syns, det flyter ihop (Efron N., 

2004. s. 108-109). 

 

Olika typer av staining: 

• SICS: 

Soluion induced corneal staining. Diffus punktata i fyra av fem regioner. Det finns två 

typer: diffuse staining som återfinns över hela cornea eller perifer staining som endast 

återfinns kring limbuskanten (Carnt N.A. et al., 2007b). Även Andrasko G. & Ryan K. 

(2008) hävdar att corneal staining relaterat till kontaktlinsvätskor har dessa karaktärs-

drag.  
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• Exponerings keratit: 

Återfinns som ett band av staining inferiort. Orsakat av att linsen sitter för högt och inte 

täcker inferiora delar av cornea, vilket kan leda till uttorkning (Efron N., 2004. s. 112). 

Dehydration staining är en form av exponerings keratit. Staining återfinns främst 

midperifert inferiort men kan även förekomma lite där övre ögonlocket slutar. Detta 

kan bland annat bero på ostabil tårmenisk (Carnt N.A. et al., 2007b). Oftast är 

exponerings keratiter bilaterala (Efron N., 2004. s. 112). Corneal staining som återfinns 

inferiort kan också bero på ofullständig blinkning eller att ögonlocken inte sluts helt vid 

sömn (Phillips A.J & Speedwell L., 2007. s. 180). 

 

• Smile stain: 

Även kallat Inferior epitelial acurate lesion. Återfinns som punktata mellan kl 4 och 8 

på cornea. Orsaker tros ha med metabolism och uttorkning att göra. Otillräcklig tårfilm 

bakom linsen och uttorkning av linsen kan även spela roll. 

 

• SEAL: 

Är en förkortning för Superior epitelial acurate lesion. Det är ofta asymtomatisk 

staining som återfinns under övre ögonlocket kl 10 till 2 intill limbus på cornea. Det 

finns flera orsaker till denna typ av staining. Övre ögonlockets tryck mot lins och 

cornea kan påverka men även patientens ålder och corneal topografi. Silikonhydrogel-

linser har en tendens att ge mer staining av denna typ än andra linser på grund av dess 

höga modulus och sämre vätbarhet.  

 

• Epitelial plug: 

En ovanlig men allvarlig form av staining där hela epitelet är påverkat. Ofta ganska stor 

och rund till formen. Denna typ kan fås av otillräcklig corneal metabolism vid en längre 

tids hypoxi (Efron N., 2004. s. 110-111). 

 

Faktorer som kan orsaka corneal staining:  
 

• Mekaniska faktorer som linsens passform, rörlighet, modulus, design men även 

olikheter mellan individer. Staining orsakat av en för tajt lins ses ofta där linskanten har 

varit (Efron N., 2004. s. 111-114). Även hypoxi och beläggningar antas orsaka staining 

(Sweeney D. F. 2004, s. 183-184). 
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• Exponering av cornea. 

• Metabolism. Användning av kontaktlinser minskar epitelets syretillgång och ökar 

mängden koldioxid, vilket leder till produktion av metaboliter (mjölksyra) som kan 

påverka epitelets struktur och funktion. 

• En infektion kan resultera i corneal staining. 

• Toxisk eller allergisk reaktion mot kontaktlinsvätskor (Efron N., 2004. s. 111-114). 

 

Corneal staining innebär oftast att de yttersta epitelcellerna håller på att dö. De underliggande 

cellerna reagerar på det och avger ämnen som ska hjälpa till att bibehålla en skyddande barriär 

(Bergmansson J.P., 2005. s. 62-63). 

 

Staining över grad 2 enligt Efronskalan samt ihållande mindre staining som ser liknande ut från 

gång till gång bör åtgärdas. Beroende på vad som har orsakat stainingen kan olika åtgärder 

vidtas. Exempelvis linsvila, byte av linsvätska, byte av linssort och minskad bärtid. Linsvila är 

den åtgärd som oftast görs först. Vid mindre staining, det vill säga staining under grad 2, kan 

det räcka med 1-2 dagars linsvila. Staining över grad 2 kan behöva cirka 4-5 dagars linsvila 

beroende på omfattningen. Om inte linsvila hjälper vidtas de andra åtgärderna (Efron N., 2004 

s. 113-114). 

 

Fluorescein 
  
Corneal staining bedöms oftast med färgämnet fluorescein som är beroende av pH för att ge 

respons. Fluorescein har fluorescerande egenskaper (Morgan P.B & Maldonado-Codina C., 

2009). Färg droppas i ögat och corneal staining kan ses med hjälp av biomikroskop, koboltblått 

ljus och Wratten filter (Efron N. 2005. s. 113). Fluorescein är ett milt färgämne som inte skadar 

ögat (Bennett E. S & Weissman B. A, 2005. s. 259).  

 

Intensiteten av fluorescens på ögats yta påverkas av många faktorer, bland annat:  

• Koncentrationen av fluoresceinet. Fluorescens ökar med ökad koncentration upp till en 

viss gräns, därefter avtar förmågan. Det är därför nödvändigt att späda ut fluoresceinet 

på stripsen med saltlösning tillräckligt mycket för att koncentrationen inte ska bli för 

hög.  

• Fluoresceinlagrets tjocklek. Intensiteten ökar där fluorescein samlats, exempelvis i ett 

veck eller inbuktning. 
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• Variationer i pH över ögats yta skulle kunna ge olika intensitet. 

• Tårfilmens kvalitet och kvantitet påverkar även bedömningen med fluorescein. 

• Antalet tillfällen fluorescein droppas i ögat. Det finns en tendens till att corneal staining 

bedöms högre efter upprepade fluorescein doseringar (Morgan P.B. & Maldonado-

Codina C., 2009).  

 

Om några delar av cornea tar färg innebär det antingen att fluorescein har gått in i skadade 

celler, att flouroscien har lagt sig mellan celler eller att fluorescein lagt sig i hålrum på epitelets 

yta där celler saknas (Efron N. 2004. s. 111-113). Små mängder fluorescein kan tränga genom 

epitelets tight junctions. Staining kan även misstolkas då corneas yta är inbuktad till exempel  

efter mucinbollar (Morgan P.B & Maldonado-Codina C., 2009).   

 

Gradering  
 
Det finns flera olika graderingsskalor för bedömning av ögats yttre delar. De två främsta är 

Efron grading scales och CCLRU (The Cornea and Contact Lens Research Unit). 

 

Efron grading scales togs fram 1999 av Nathan Efron. Den har illustrerade bilder, förklarande 

text och är uppdelad i fem steg: 0= Normal,  1= Trace,  2= Mild,  3= Moderate,  4= Severe. 

Dessa kan delas in i olika områden för mer specifik bedömning. 

 

Graderingsskalan enligt CCLRU (The Cornea and Contact Lens Research Unit) togs fram 

1997. Den har bilder fotograferade med biomikroskop och är uppdelad i fyra steg:  

1= Very slight,  2= Slight,  3= Moderate,  4= Severe. CCLRU delar upp corneal staining i typ, 

yta och djup. Typ av staining delas in i 0-4 där 0: none, 1: micropunktat 2: macropunktat, 3: 

coasclerent macropunctat 4: patch. Utbredningen 0-100% där 1: 1-15%, 2: 16-30%, 3: 31-45%, 

4: >45%.  

 

Cornea är även indelad i fem områden för mer detaljerad bedömning. Centralt, temporalt, 

nasalt, superiort och inferiort (Efron N. 2004. s. 224-226). 
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Figur 2. Corneas fem områden.  

(Tillverkad av Johansson H., med inspiration från CCLRU). 

 

Selander E. (2007) bedömde corneal staining med Efron grading scales i de fem olika 

områdena samt räknade antalet punktata prickar. 

 
Silikonhydrogellinser 
 
 
Denna linssort kom på slutet av nittiotalet och dess främsta fördel är större syregenomsläpplig-

het. De flesta silikonhydrogellinser har en ytbehandling för att få en hydrofil yta på det annars 

hydrofoba silikonmaterialet (Bennett E. S & Weissman B. A, 2005. s. 695).  

 

PureVision är ytbehandlad med plasmaoxidation som är en process som resulterar i att det 

bildas små glatta öar. Det innebär att inte riktigt hela ytan täcks av behandlingen. 

Mellanrummen mellan öarna täcks upp då det bildas bryggor från ö till ö som väter ytan. Till 

exempel är kontaktlinsen Air Optix Night & Day däremot ytbehandlad med plasma coatings, 

vilket ger ett tunt skikt av en ny hydrofil polymer över hela kontaktlinsytan (Sweeney D.F., 

2004, s. 16-17).  

 

Proteinbeläggningar på linserna ökar risken för inflammation och infektion i cornea för att 

bland annat bakterier lättare kan fästa (Phillips A.J & Speedwell L. 2007, s. 93). Det kan även 

minska komforten och ge upphov till atopiska besvär (Bennett E. S & Weissman B. A, 2005, s. 

424). 
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Kontaktlinsvätskor 
 
Det finns i dag ett stort utbud av olika kontaktlinsvätskor på marknaden och de kan delas in i  

väteperoxidsystem eller multipurposevätskor. Syftet med en kontaktlinsvätska är att den ska 

rengöra, desinficera, skölja, återfukta och förvara linsen. Den ska samtidigt inte påverka 

ögonen negativt (Phillips A.J, Speedwell L. 2007, s. 96-97). Multipurposevätskor är ett allt i ett 

system som ofta innehåller konserveringsmedel (antimikrobiellt), ytaktiva ämnen, buffert, 

smörjande ämne och ämnen som för bort proteiner (sequestering agents) m.m. (Bennett E. S & 

Weissman B. A. 2005, s. 422-425). Denna studie kommer att undersöka Extend från Consol 

och Regard från Vita Research (BioLens i Sverige) som båda är multipurposevätskor. 

Extend lanserades 1992 enligt Johansson J.1 och Regard lanserades i Maj 2003 (Atkins N. 

2006). 

 

Koncerveringsmedel 
 
Väteperoxidsystem 

I väteperoxidsystem fungerar väteperoxid som ett oxidationsmedel och förstör bakteriens inre 

aktivitet av protein, lipider och DNA. Dess effekt är främst beroende av väteperoxidens 

koncentration och tiden för desinficering. Koncentrationen väteperoxid varierar och ligger 

oftast mellan 3% och lägre. Väteperoxidvätskor innehåller ofta också ett ämne som stabiliserar 

den annars ostabila väteperoxidmolekylen. Efter att väteperoxiden har neutraliserats återstår 

endast vatten och syre (Phillips A.J, Speedwell L. 2007. s. 90-91, 98-101). Det finns olika sätt 

att neutralisera väteperoxid på. Bland annat katalytisk, reaktiv eller sköljning. Väteperoxid är 

ett bra alternativ då det är fritt från konserveringsmedel (Gasson A. & Morris J., 2003. s. 337-

339). Väteperoxiden kan däremot skada ögat då den inte är neutraliserad och då ge en toxisk 

reaktion (Efron N. 2005. s. 112). 

 

Multipurpose vätskor 

Extend innehåller klorhexidinglukonat (Consol AB). Klorhexidin bryter ner yttermembranet 

på mikroorganismer, sprider sig in genom cellväggen och förstör inre delar. Det verkar mot 

vissa bakterier, virus, svampar och Akantamöba (Phillips A.J, Speedwell L. 2007, s. 90). 

Toxiska reaktioner som liknar thiromersalöverkänslighet kan inträffa ibland, men det är oftast 

koncentrationer över 0,005%. Klorhexidin kan binda till linser och bilda komplex med 

                                                 
1 Jan Johansson VD Consol AB. Mail den 2009-05-18. 
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tårvätskekomponenter. Det kan resultera i beläggningar på kontaktlinsytan och leda till 

irritation (Bennett E. S, Weissman B. A. 2005, s. 423).  

 

Regard är en slags multipurposevätska kombinerat med väteperoxid. Den innehåller en liten 

mängd väteperoxid 0,01% men även Natrium clorite ( NaClO2 ) (Phillips A.J, Speedwell L., 

2007. s. 99). Chloritjonen interagerar med mikroorganismer och övergår till klordioxid, vilket 

är en ostabil förening. Därför behövs väteperoxid för att ge stabilitet men det ökar även 

chloritjonens effekt genom att öka dess förmåga att penetrera celler. När linsen sätts in i ögat 

bryts väteperoxiden ner i ögat av olika enzymer från tårfilmen (Jones L., 2006). Det är en liten 

mängd väteperoxid (0,001%) som kommer i kontakt med ögat. Det anses inte ha något skadlig 

effekt och behöver därför inte neutraliseras. En liten del Natrium chlorite blir också kvar men 

övergår snabbt till natriumklorid och syre då kontaktlinsen tas upp ur etuiet. Regard verkar 

mot vissa bakterier och svampar (Phillips A.J, Speedwell L., 2007. s. 99). Regard fungerar 

även lite som proteinborttagning, eftersom den joniska negativt laddade cloritejonen drar åt sig 

de positivt laddade proteinmolekylerna. Kontaktlinsvätskan kan även användas vid sköljning 

och den har återfuktande egenskaper (informationsblad från Vita research). 

 

Andra multipurposevätskor: 

Polyquats är ett samlingsnamn för en annan typ av konserveringsmedel men är besläktat med 

klorhexidin. Dessa har dock större och tyngre molekyler, vilket gör det svårare för molekylerna 

att tränga in i linsen (Gasson A. & Morris J., 2003, s. 330-331). 

• Polyhexanides är snabbverkande och finns i Renu och kallas där Dymed.  

• Polyquad har större och tyngre molekyl än Polyhexanides och behöver ofta användas 

i högre doser för att ge samma antimikrobiella effekt. Det finns i Opti-free (Phillips 

A.J, Speedwell L. 2007, s. 99-100). 

Aldox återfinns även i Optifree och är antimikrobiellt. Det är bland annat effektivt mot 

Acantamöba (Gasson A. & Morris J., 2003, s. 330-331). 

 

Benzalkoniumklorid är en annan typ av konserveringsmedel som inte längre används i kontakt-

linsvätskor på grund av att det kan vara toxiskt mot corneas epitel. Även tiomersal kan ge 

toxiskta reaktioner och överkänslighet. Därför används de inte heller längre i kontaktlinser i 

Sverige (Bennett E. S & Weissman B. A. 2005, s. 422-423). 
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Vissa koncerveringsmedel som till exempel klorhexidin kan binda till hydrogelmaterial och 

proteinbeläggningar på linser. Detta kan leda till en toxisk reaktion mot vätskan, vilket kan ses 

som diffuse staining spridd över hela cornea. Det kan även leda till en allergisk reaktion (Efron 

N., 2004 s. 112-113). 

 

En annan teori är att vissa komponenter i kontaktlinsvätskor som till exempel polyhexanider 

kan binda till lipider på silikonhydrogellinser och lagras där för att sedan avges därifrån (Jones 

L., 2004). 

 

Komponenter i kontaktlinsvätskor kan tränga in i linsen vid desinficering över natten och sedan 

avges till ögat vid bärande. Det är främst konserveringsmedlet som ansetts vara orsaken till 

stainingen. Det verkar finnas ett samband mellan vissa linsmaterials upptag och utsläpp av 

kontaktlinsvätska samt corneal staining (Dassanayake, N.L. et al. 2005). Konserveringsmedlen 

släpps ut från linsen till ögat i olika mängd och olika hastigheter (Andrasko G.J. & Ryan K.A., 

2007).  

 

Chuang E.Y. et al. (2008) jämförde olika multipurposevätskors påverkan på corneas epitel-

celler och barriärfunktion in vitreo från människa. Det visade sig att en del linsvätskor som till 

exempel OptiFree Express och ReNu Multiplus minskade cellernas livskraft, gav upphov 

till ökad apoptotisk celldöd, störde tight junctions och barriärfunktionen. Imayasu M. et al. 

(2008) har gjort en liknande studie som också tyder på att vissa kontaktlinsvätskor skulle 

kunna påverka barriärfunktionen negativt. De innehöll borsyra som buffert, vilket ansågs 

kunna bidra till påverkan på barriärfunktionen. De hävdade att användandet av multipurpose-

vätskor med hög cytotoxisitet under en längre tid, skulle kunna leda till att barriärfunktionerna 

förstörs samt en ökad risk för mikrobiell keratit. 

 

Andrasko G. & Ryan K. (2008) och Santodomingo-Rubido J. et al. (2008) anser att det inte 

bara är konserveringsmedlen i linsvätskor som kan vara orsaken till kontaktlinsrelaterad 

corneal staining. De menar att hela sammansättningen av linsvätskan skulle kunna spela in. 

 

Ytaktiva ämnen (surfactants) 
 
De är rengörande ämnen som löser upp en del partiklar som har kontaminerat linsen och 

underlättar därmed för gnuggning och bortsköljning av partiklarna. De flesta ytaktiva ämnena 
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är ickejoniska ämnen som inte påverkar varken linsen eller ögat i någon större skala (Bennett 

E. S & Weissman B. A. 2005, s. 424). Partiklar kan vara lipider och proteiner från tårfilmen på 

linsen. Ytaktiva ämnen har ofta hög molekylvikt och hjälper till att väta linsen. De sänker 

kontamitanternas ytspänning, omringar dem och bildar miceller som för bort pariklar med 

tårvätskan. Poloxamer och Poloxamin är exempel på ytaktiva ämnen (Phillips A.J & Speedwell 

L 2007, s. 96-97, 101-102).  

 

Buffert 
 
En buffert används för att behålla lösningen stabil, hålla pH på rätt nivå och att hjälpa till att ta 

bort protein (Bennett E. S, Weissman B. A. 2005, s. 424-427). Vissa buffert och konserve-

ringsmedelkombinationer kan öka konserveringsmedlets verkan, vilket gör att koncentrationen 

konserveringsmedel inte behöver vara lika hög. Borat och Citrat är exempel på buffertar 

(Phillips A.J, Speedwell L. 2007, s. 103). 

 

Tidigare studier 
 
Andrasko G. & Ryan K. (2008) undersökte förekomsten av corneal staining med ett antal 

kontaktlinser och linsvätskor. Staining mättes vid studiens start, efter att deltagare burit linser i 

två timmar samt efter fyra timmar. Linsen hade dessförinnan förvarats i linsvätska under 

natten. Innan studiens start hade deltagarna varit utan linser i minst 18 timmar. Typ av corneal 

staining och yta angripen utvärderades för de fem områdena av cornea. Undersökaren var 

omedveten om vilken kontaktlins och linsvätska deltagarna hade. De kom fram till att vissa 

kontaktlins- och linsvätskekombinationer ger mer staining än andra. Väteperoxid och 

Polyquad gav minst staining. PureVision hamnade i den högre gruppen av linser med mest 

staining. De hävdade även att om stainingen bara är på mikropunktatnivå så kan det vara av 

betydelse om det är ett utbrett område som är angripet. De poängterade att det är viktigt att 

linsbärare undersöks 2-4 timmar efter att de har satt i sina linser för att individens kontakt-

lins/linsvätskekombination ska kunna utvärderas. Det kan minska risken för drop-outs.  

 

Carnt N.A. et al. (2007b) undersökte corneal staining under tre månader med olika kontakt-

linser och linsvätskor. Först vid start sedan efter två veckor, en månad och tre månader. 

Deltagarna ombads att använda sina linser minst sex timmar per dag och fem dagar i veckan. 

Undersökningarna gjordes vid olika tid på dagen. PureVision visade på signifikant corneal 

staining med alla vätskor testade förutom väteperoxid (Clear Care), dvs. Aquify MPS 
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(PHMB), Opti Free Express (Polyquad), Opti Free Replenish (Aldox). Carnt N.A. et al. 

räknade om resultaten från Andrasko G. & Ryan K. (2008) studie enligt sin metod och 

jämförde resultaten. Studien enligt Carnt N.A. et al. uppvisar  något mer staining med 

linsvätskorna Aquify MPS, OptiFree Express, OptiFree Replenish än Andraskos vid 

användning av PureVision. Vid uppdateringen av föregående studie av Carnt N.A. et al. 

(2008) undersökte de ytterliggare en silikonhydrogellins. De nämnde även att det på 

PureVision oftast brukar finns mer kolesterol och proteiner än på andra linser. Eftersom 

PureVision ofta ger mest staining skulle det kunna tyda på att linsvätskerelaterad staining 

ofta har med mängd och typ av beläggningar att göra.  

 

Garefalo R.J. et al. (2005) undersökte corneal staining vid olika tidpunkter efter användning av 

olika kontaktlinser. De nämnde att linsvätskekomponenter kan tränga in i eller sätta sig på ytan 

av linser vid rengöring och förvaring. Hastigheten komponenterna därefter avges till tårfilmen 

och ögat har betydelse för cytotoxisiteten av linsvätskan. Generellt var corneal staining som 

mest mellan 2-4 timmar efter isättande men det varierade lite för olika kontaktlins och lins-

vätskekombinationer. De poängterade att det kan vara bra att försöka boka in patienter så att de 

har burit sina linser mellan dessa tider. 

 

Carnt N.A. et al. (2007a) visade att risken för corneala infiltrat ökade med tre gånger vid toxisk 

linsvätskeorsakad staining, det vill säga diffus staining eller perifer staining i fyra av fem 

områden på cornea. Vissa kontaktlins- och linsvätskekombinationer gav mer toxisk staining 

och även mer corneala infiltrat än andra. Väteperoxidvätskor gav minst förekomst av corneal 

staining och corneala infiltrat. Papas et al. (2007b) hävdade att även de låggradiga infiltrat som 

hittades bör beaktas eftersom det innebär en uppgradering av corneas inflammationssvar. 

 

Selander E.  (2007) jämförde förekomst av corneal staining mellan Opti Free  Express och 

ReNu Multipurpose under en tre veckors period med PureVision/PureVision Toric. 

Selander  var medveten om vilken linsvätska deltagarna hade till vilket öga.  Studien tydde på 

att ReNu  Multipurpose gav mer staining än Opti Free  Express. Det var dock  endast åtta   

personer som deltog.
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Syfte 
 
Denna studie undersöker förekomsten av corneal staining med linsvätskorna Extend och 

Regard vid användning av silikonhydrogellinserna PureVision/PureVisionToric.  
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MATERIAL OCH METODER 
 

Försökspersoner 
 
Ett reklamblad utformades i sökandet efter deltagare och sattes upp på olika anslagstavlor 

bland annat i lokaler på Högskolan i Kalmar (se bilaga 1). Mail skickades även ut till optiker-

klasser på skolan.  

 

För att kunna delta i studien skulle personerna ha använt linser tidigare och vara beredd på att 

bära linser minst fem timmar per dag med linsvila någon dag per vecka. Personer som uteslöts 

ur studien var de som hade någon ögonsjukdom, tog mediciner som påverkade ögonen, som 

tidigare uppvisat reaktion eller känslighet mot vätskor, som led av säsongsallergier med 

påverkan på ögonen och ögoninfektioner. Kriteriet för att delta i studien var att inte ha mer än 

gradering 2 enligt Efron på yttre delar (t.ex. konjuktival rödhet m.m.) samt vid corneal staining  

(Andrasko G. & Ryan K. 2008). 

 
Kontaktlinser 
 
Deltagarna tillpassades med siliconhydrogellinserna  PureVision och Pure VisionToric från 

Bausch & Lomb. Den linsen har visat sig vara en av de linserna som påverkas mest av olika 

linsvätskor (Andrasko G. & Ryan K. 2008). Därför valdes den linsen men också för att 

Selander E. (2007) använt den i sin studie. PureVisionToric är en asfärisk korttidslins med 

innertorisk prismaballast. 

 

Tabell 1. Egenskaper hos linserna. (Information från leverantör och KLASS 2009). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Egenskaper  PureVision  PureVision®Toric 

Material:   Balafilcon A   Balafilcon A 
Vätskeinnehåll:   36%   36% 
Brytningsindex:   1.426   1,426 
Desinfektionsmetod:  Kemisk, peroxid   Kemisk, peroxid. 
Användning:   Kontinuerligt bärande upp till 30 dagar, Samma som PureVision. 

terapeutiskt bruk, bytesfrekvens 1 mån 
Dk:   74,3 h Pa   91 
Dk/t:   101 x 10-9 (kantkorrigerat)  101 x 10-9 (kantkorrigerat) 
Centrumtjocklek:  0.09 mm (–3.00 D) 0.135 mm (+3.00 D) 0.10 mm (–3.00 D) 
Baskurva:   8.6 mm   8,7 mm 
Sagitalhöjd:   3.89 mm (–3.00 D) 3.65 mm (–3.00 D) 3.63 mm (–3.00 D) 
Optisk zon:   8.9 mm (–3.00 D)   8,5 mm 
Diameter:  14.0 mm   14,0 
Förpackning:   Blister med en steril boratbuffradsaltlösning Samma som PureVision. 
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Kontaktlinsvätskor 
 
Multipurposevätskorna Extend tillverkad av Consol AB och Regard tillverkad av Vita 

Research användes. 

 

Extend innehåller: 

• Klorhexidinglukonat (0,001%): Konserveringsmedel.  

• Dinatrium EDTA: Chelaterande ämne som ökar konserverings-

medlets verkan genom att ta bort metalljoner från ytan på  

bakterier (Phillips A.J & Speedwell L., 2007, s. 100-103). Det 

hjälper också till att minska proteinbeläggningar. Risken för 

reaktion med ögat är liten (Bennett E. S & Weissman B. A, 2005,  

s. 423).  

• Poloxamin (1%): Ytrengörare.                                                           Figur 3. Extend. 

• Boratbuffert: Reglerar pH m.m.                                                          (Figur från: <http://www.consol.se>. 

• Natriumklorid: Håller salthalten liknande                    Tillstånd från Johansson J. Consol AB). 

den i tårvätskan.                        

                                                                                                                                             

Regard innehåller: 

• OxyChlorite: Koncerveringsmedel.    

• Väteperoxid (0,01%): Stabiliserar OxyChlorite m.m. 

• Poloxamer: vätande ämne och ytrengörare, (Pluronic F-68).  

• Borsyra: Buffert som reglerar pH m.m.  

• Natriumklorid: Håller salthalten liknande den i tårvätskan. 

• Hydroxypropylmethylcellulosa (0,15%): Smörjande ämne 

 som ökar vätbarheten och  viskositeten  

(Gasson A. & Morris J., 2003, s. 332-333).                                                    Figur 4. Regard.                        

• Destillerat vatten.                                                                          (Fotografi av Johansson H.). 
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Utförande 
 
Nytillpassningen 
 
Deltagarna informerades muntligen och skriftligen om syftet och tillvägagångssättet av studien. 

De gav sitt samtycke om att delta i studien genom att underteckna ett informationsblad (se 

bilaga 2). Deltagarna fick också med sig varsitt informationsblad hem.   

 

En journal utformades och användes för att samla in information (se bilaga 3). En grundlig 

anamnes togs som berörde ögonsjukdomar, systemsjukdomar, mediciner, allergier, torrhets-

känsla, tidigare linssort och kontaktlinsvätska m.m. K-värdena mättes med en 

autorefraktor/keratometer eller med en topograf. 

 

Med ett biomikroskop undersöktes och graderades ögonlock (meiboms körtlar och evertering), 

konjunktiva, limbus och cornea enligt Efron skalan i 0,5 steg. Tårfilmen graderades mellan 1-5 

i 1,0 steg. Gradering av corneal staining utfördes med småmolekylärt flouroscein, koboltblått-

ljus och ett inbyggt Amberfilter (som har egenskaper liknande Wratten filter). Förstoringen 

som användes var framförallt 10x och 16x. Fluorescein placerades på nedre bulbära 

konjunktiva och bedömning gjordes inom 5 minuter efter isättande av fluorescein på vardera 

öga. Corneal staining graderades enligt Efronskalan i 0,5 steg. Typ av staining och utbredning 

graderades även enligt CCLRU. Antalet punktata prickar uppskattades också. 

 

Subjektiv refraktion utfördes med en foropter och därefter kollades styrkorna av i en provbåge. 

För att få ett startvärde användes autorefraktor eller vertometer. Överrefraktion gjordes med 

provbåge eller lösa provglas. Passform, rörelse och vätbarhet bedömdes efter att linserna suttit i 

cirka 15 minuter av undersökaren och även av handledare. 

 

För att få en opartisk bedömning av stainingen vid återbesöket var undersökaren inte  

medveten om vilken linsvätska deltagarna använde till vilket öga. Därför drog deltagaren en av 

två lappar vid nytillpassningen. På den ena lappen stod det Extend till HÖGER öga och på 

den andra lappen stod det Regard till HÖGER öga. Namnet på den linsvätska som stod på 

deltagarens lapp skulle alltså användas till höger öga. Den andra lappen sparades av 

undersökaren. Deltagarna ombads att kontakta undersökaren om det uppkom tvivel om vilken 

linsvätska som skulle användas till vilket öga. 
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Deltagarna informerades om att rengöra linserna enligt instruktioner från respektive tillverkare, 

samt att det var väldigt viktigt att skilja på vilken vätska till vilket öga. De informerades även 

om att de inte fick sova med linserna och att de skulle använda linserna så mycket de kunde, 

minst cirka fem timmar per dag med linsvila någon dag per vecka. De skulle även försöka att 

avstå från att använda några andra linsvätskor eller tårsubstitut under studien. Ett informations-

blad om vardera linsvätska från linsvätskeleverantörerna skickades med. Deltagarna informe-

rades också om att sätta i linserna mellan 2-4 timmar innan återbesöket. 

 

För en del av patienterna samlades data vid nytillpassningen in genensamt med en optiker-

student, Jenny Simonsson. Vid de tillfällena mättes k-värdena med en topograf.  

 

Återbesök 
 
Deltagarna fick svara på några enkätfrågor gällande komfort och hur mycket de hade använt 

linserna (se bilaga 4). I anamnes noterades bland annat antalet timmar från att deltagarna satt i 

sina linser, om de hade sovit med linserna och om de tagit tårsubstitut. Linsens passform 

bedömdes igen men även linsens kondition det vill säga skador, vätbarhet och beläggningar. 

Därefter togs linserna ur. 

 

Med biomikroskop undersöktes och graderades ögats yttre delar samt corneal staining, enligt 

tidigare beskrivning. Stainingensdjup noterades om anmärkningsvärt. Vid detta besök 

användes ett löst Wrattenfilter som placerades framför biomikroskopet.  

 

Instrument 
 
Biomikropskop:  TopCon SL-D7 inkl. koboltblått filter och Amberfilter. 

           Wrattenfilter från CibaVision.  

Flouroscein:   FlouretsTM 1 mg strips och koksaltlösning från Bausch & Lomb. 

Foropter:   TopCon CV 5000.  

Projektor:   CC 100 P. 

Autorefraktor/ 

Keratometer:   Nikon Speedy-K, No. 76228. 

Topograf:    TopCon CA 100 F Corneal Analyser. 

Vertometer:   LM-8 från Top Con. 

Graderingstavlorna Efron grading scales, CCLRU samt provbåge och provglas. 
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RESULTAT 
 
 
16 personer påbörjade studien, varav fyra stycken avbröt. Två personer avbröt på grund av 

sjukdom som krävde linsuppehåll, en som upplevde skav av linserna, samt en som inte kunde 

tillpassas med linserna på grund av för tajt passform. Av de 12 som slutförde studien var elva 

kvinnor och en man i åldrarna 19-28 år. Medelåldern var 23,5 år. De flesta deltagare bar 

PureVision på båda ögonen, med styrkor från -1,00 D till -8,50 D och medelstyrkan var -3,25 

D. Deltagare 4 och 7 bar PureVision Toric på ena ögat, båda hade sf –1,00 D cyl –0,75 D 

(deltagare 4 hade torisk på Regardögat och deltagare 7 på Extendögat). Samtliga deltagare med 

sfärisk korrektion kunde tillpassas med radien 8,6.  

 

Alla deltagare hade varit utan linser i minst tre dagar före studiens start. Diagram 1 visar totala 

antalet punktata staining vid nytillpassningen för respektive deltagare och öga. Benämningen 

”Extend öga” syftar till det öga som deltagaren senare i studien använde Extend till och 

motsvarande för ”Regard öga”. Extend ögon visade ett medelvärde av antalet punktata prickar 

på 30,0 och Regard ögon 19,0. 

Total corneal staining vid nytillpassningen
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Diagram 1. Corneal staining vid nytillpassningen för respektive deltagare och öga.  

 

Diagram 2 visar det totala antalet punktata staining för respektive deltagare och linsvätska vid 

återbesöket. Medelvärdet av all punktata staining som uppmättes för Extend ögon blev 82,5 

stycken prickar och för Regard ögon 80,4 stycken. 
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Total corneal staining vid återbesöket
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Diagram 2. Corneal staining för respektive deltagare och linsvätska vid återbesöket.  

 

8 av 12 deltagare (67%) hade burit sina linser mellan 2-4 timmar innan besöket. En deltagare 

hade haft i sina linser en timma innan återbesöket. Tre deltagare hade haft i linserna över fyra 

timmar innan, varav en deltagare hade haft i linserna fyra timmar och femton minuter, en 

annan deltagare hade haft i linserna sju timmar innan och en annan deltagare hade haft i sina 

linser i tio timmar.  

 

Samtliga deltagare förutom nr 10 hade samma lins under hela studien. Den deltagaren bytte 

lins cirka fyra dagar från start till en annan sfärisk lins och hade även sovit med linser under tre 

nätter. Deltagare 11 hade sovit en natt med linser. Detta var inte natten innan besöket. Nr 12 

hade tagit en medicin under längre tid och inte ändrat doserna på den senaste tiden. FASS 

nämnde inga biverkningar på ögonen. Till höger öga hade sju deltagare använt Extend och 

fem stycken Regard. 

 

Diagram 3 visar medelvärdet av fördelningen av den sammanlagda punktata stainingen för alla 

deltagare i olika områden av cornea, vid återbesöket. De flesta deltagare hade micropunktat 

staining. Några hade lite diffus staining och sammansmältande staining. En del deltagare hade 

staining runt corneas periferi.    
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Fördelningen på cornea
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Diagram 3. Fördelning på cornea, antal prickar. 

 

Diagram 4 visar medelvärdet av gradering (corneal staining) enligt Efron i de olika områdena 

vid återbesöket. Inferiort låg gradering av Extend ögon på 0,75 med Efron skalan och Regard 

ögon på 0,63. Superiort låg Extend ögon på 0,33 och Regard ögon på 0,46.  
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Diagram 4. Fördelning på cornea, Efron. 

 

7 deltagare (58%) uppvisade punktata staining inom fyra eller fler områden på cornea vid 

återbesöket. En deltagare hade det på båda ögonen och de andra på enbart ett öga. Totalt var det 

fem ögon (42%) som använt Extend och tre (25%) som använt Regard. Ingen deltagare 

hade punktata staining i fyra eller fler områden vid nytillpassningen. 

 

Diagram 5 visar skillnaden i punktata prickar för respektive deltagare och öga vid nytillpass-

ningen samt vid återbesöket. Medelvärdet av ändringen var med Extend ögon 55,0 punktata 
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prickar och för Regard ögon 61,0.  

 

Ökning/minskning av staining
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Diagram 5. Ökning eller minskning av corneal staining från nytillpassning till återbesök. 

    

Enkätfrågorna visade att 67% av deltagarna hade använt linserna varje dag (se bilaga 5). 17% 

hade använt linserna fem till sex dagar per vecka och 17% fyra till fem dagar per vecka. 67% 

hade använt linserna i genomsnitt mer än tio timmar per dag. 25% av deltagarna hade använt 

linser sju till nio timmar per dag och 8% fyra till sex timmar per dag. 

 

Fyra deltagare hade inga torrhetssymtom från studiens början, fyra stycken upplevde samma 

som tidigare, tre deltagare upplevde att problemen minskat något och en person att det hade 

ökat lite. Två deltagare uppgav att det hade varit lite skillnad i torrhet mellan ögonen. Den ena 

uppgav att ögat som använt Extend kändes lite torrare än det andra ögat som använt 

Regard. 

 

De flesta deltagare hade inte upplevt att det hade svidit i ögonen (nio stycken). Två deltagare 

upplevde sveda ibland på Extend ögat och tre stycken uppgav sveda ibland på Regard ögat. Av 

dessa tre deltagare var det två stycken som hade upplevt sveda ibland i båda ögonen. Vissa 

upplevde sveda vid isättande och andra efter att ha burit linserna mer än åtta timmar. 

 

Sju deltagare hade inte upplevt klåda i ögonen. En deltagare (8%) upplevde mycket klåda i 

båda ögonen. 33% av Extend ögon respektive Regard ögon hade upplevt klåda ibland. De 

flesta som hade upplevt klåda tyckte att det var efter att de hade burit linserna i 4-5 timmar.  
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75% av deltagarna tyckte att linserna var lika bekväma i båda ögonen. En deltagare tyckte att 

Extend gav bäst komfort och två deltagare tyckte att Regard gav bäst komfort. Den ena som 

angav Regard hade dock en sfärisk lins på det ögat och en torisk på det andra. Alla deltagare 

påstod att de hade använt rätt kontaktlinsvätska till rätt öga.       
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DISKUSSION 
 

Kontaktlinsvätskorna Extend och Regard uppvisar liknande mängd corneal staining. Det 

var dock stora variationer mellan deltagarna (se diagram 2). Vid återbesöket hade 58% av 

deltagarna staining som var utbredd över fyra eller fler områden på cornea, 42% av ögon som 

haft Extend och 25% som haft Regard. Corneal staining som är relaterad till kontaktlins-

vätskor karaktäriseras bland annat av tidigare studier (Carnt N.A., 2007)(Andrasko G. & Ryan 

K., 2008) när fyra av fem områden är påverkade i viss grad. Deltagarna ovan hade dock 

staining kring Efron 0,5-1,0 vilket inte är så mycket men ändå en påverkan på ögat (Papas E.B. 

et al., 2007b). Ingen deltagare hade staining i fyra eller fler områden vid nytillpassningen, 

vilket skulle kunna tyda på att stainingen var relaterad till lins och linsvätskekombinationen.  

 

Vid nytillpassningen hade de ögon som senare skulle komma att använda Extend något mer 

staining än de som skulle använda Regard (Diagram 1). Det var dock ingen stor skillnad 

mellan linsvätskorna när det gäller total corneal staining vid nytillpassningarna och vid åter-

besöken (Diagram 5).  

 

Vid återbesöket återfanns största delen av stainingen inferiort och superiort (se diagram 3), 

vilket kan tyda på att även andra former av staining var närvarande. Till exempel smile stain 

återfanns hos några. Kontaktlinsen skulle även kunna ge upphov till en del av stainingen som 

vid bland annat SEAL. Det skulle också kunna vara så att vissa deltagare inte blinkar 

fullständigt eller att de inte sluter ögonlocken tillräckligt under natten, därav möjligen det höga 

värdet inferiort. Värdet av antalet prickar inferiort var alltså ganska högt, men den totala grade-

ringen enligt Efron (diagram 4) visar att det mesta var lindrigare form av corneal staining.  

 

Denna studie pågick under tre veckor för att få en uppfattning om kontaktlinsvätskornas 

påverkan under en längre tid och inte bara några timmar från isättande av kontaktlinsen. 

Deltagarna använde olika linsvätskor till olika ögon för att minimera kostvariationer, 

hormonella förändringar och andra faktorer som med tiden skulle kunna påverka resultatet. 

Alltså skulle detta kunna skilja sig åt vid jämförelse av resultat vid nytillpassningen och åter-

besöket. Det finns en risk att deltagarna inte använt rätt kontaktlinsvätska till rätt öga, men 

enligt enkätfrågorna verkar ingen vara medveten om att så var fallet. Det kan även hända att de 

inte varit tillräckligt noga med att torka händerna mellan rengöringsprocessen (gnuggning) 
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eller isättningsprocessen och att det lett till att små mängder av vätskorna kan ha blandats. 

Detta borde i så fall vara väldigt små mängder och borde inte påverka resultatet i större grad.  

 

Vissa deltagare hade sovit några nätter med linser. Det kan ha påverkat mängden staining, 

eftersom de då inte varit i kontakt med linsvätska lika mycket som de övriga deltagarna. Även 

andra faktorer som påverkar ögat vid bärande av linser vid sömn kan ha påverkat i mindre 

grad.  

 

Vid nytillpassningarna användes ett Amberfilter vid gradering av corneal staining, men vid 

återbesöken användes ett löst Wrattenfilter som monterades på biomikroskopet. Deltagare 1 

undersöktes dock med Amberfiltret även på återbesöket, vilket skulle kunna påverka åter-

besökets resultat i mindre omfattning. Det kan även ha bidragit till påverkan på jämförelsen av 

staining vid nytillpassning och återbesök. Samma sorts fluorescein användes dock vid 

nytillpassning och återbesök, för att kunna bedöma under liknande förutsättningar. Vid 

nytillpassningen sattes linserna in cirka tjugo minuter efter isättning av fluorescein. Efter den 

tiden var största delen av fluoresceinet borta. Det är ändå möjligt att en liten mängd fluorescein 

kan ha fastnat i kontaktlinsen men det borde inte funnits kvar vid återbesöket tre veckor senare.  

 

Det var svårt att boka in alla deltagare vid liknande tid på dagen beroende på deltagarnas olika 

jobbsituationer bland annat. Därför ombads deltagarna istället att bära sina linser 2-4 timmar 

innan återbesöket, eftersom corneal staining har visat sig vara som mest inom den tiden 

(Garefalo R.J. et al., 2005). Till återbesöket valdes även enkätfrågor, för att få en och samma 

formulering till deltagarna. De olika frågorna gav ingen tydlig skillnad mellan linsvätskorna. 

 

Selander E. (2007) jämförde förekomsten av corneal staining med Opti Free Express och 

ReNu Multipurpose vid tre veckors användande av PureVision. Selander var medveten om 

vilken linsvätska deltagarna hade till vilket öga, vilket kan ha påverkat resultatet.  Det visade 

att ReNu Multipurpose gav mer corneal staining. Jag försökte jämföra min studie med denna 

studie och uppskattade därför medelvärdet av antalet punktata prickar för respektive linsvätska 

från Selanders figur 5. Det gav ReNu Multipurpose medelvärdet 32,5 och Opti Free 

Express 70,6. Dessa medelvärden jämfördes med medelvärden för Extend 82,5 och 

Regard 80,4 (se diagram 2), vilken kan ses i diagram 6. 
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Diagram 6. Järmförelse av staining mellan linsvätskor. 

 

Det gav ganska stora skillnader mellan OptiFree Express och de övriga, vilket skulle kunna 

tyda på att Extend och Regard inte ger lika lite corneal staining som Opti Free Express. 

Båda studierna har dock få deltagare och skillnader i bedömning mellan undersökarna borde 

påverka resultaten. Selander använde sig av antalet prickar för att redovisa sitt resultat och 

därmed gjordes det i denna studie också. Det var dock svårt ibland att uppskatta antalet 

punktata staining, speciellt när den var omfattande. De olika faktorerna som kan inverka på 

fluorescens med fluorescein skulle även kunna påverka bedömningen lite mellan undersökare. 

Skillnaden är dock ganska stor, då både Extend, Regard och ReNu Multipurpose visar på 

dubbelt så mycket staining jämfört med OptiFree Express. Det talar ändå för att det skulle 

kunna vara så att de testade linsvätskorna i denna studie ger lite mer corneal staining än 

OptiFree Express. 

 

En större studie skulle behöva utföras som sträcker sig över en längre tidsperiod och som testar 

fler kontaktlinser och linsvätskor. Det skulle då vara bra att undersöka fler personer men det 

kan också vara bra att inte gradera ytan angripen enligt CCLRU utan försöka uppskatta i 

exempelvis 10% steg för att lättare kunna jämföra med fler studier. 

 

Det verkar som att komponenter i linsvätskor både kan tränga in i linsen vid förvaring under 

natten (Dassanayake N.L. et al. 2005) och fastna på beläggningar på linsytan (Jones L. 

2004)(Efron N., 2004). Detta kanske skiljer sig från olika linsvätskor då de har olika stora 
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molekyler och innehåller ämnen som ska hjälpa till att ta bort proteiner och andra beläggningar 

med olika effekt.  

 

Extend och Regard gav liknande resultat i corneal staining och i de flesta enkätfrågor. 

Detta skulle kunna bero på att de innehåller buffert och ytaktivt ämne av liknande sort. 

Klorhexidinglukonat och OxyChloriteTM innehåller båda klor men verkar på lite olika sätt. Det 

är möjligt att det skulle ha blivit ett annorlunda resultat om antalet deltagare hade varit fler och 

om en annan kontaktlins hade använts.  

 

Ytlig corneal staining läker ofta över en natt. Med tanke på corneal staining bör väteperoxid-

system övervägas innan val av multipurpose vätska (Efron N. 2005, s. 108-114)(Andrasko G. 

& Ryen K.  2007). De som använder kontaktlinser mycket borde vara de som möjligen kan 

påverkas negativt av stainingen i längden. 

 

Slutsats 
 
Extend och Regard ger liknande mängd corneal staining vid användning av Purevision. 

Några fler ögon som använt Extend uppvisade punktata staining i fyra eller fler områden, 

vilket skulle kunna bero på kontaktlinsvätskan. Enkätfrågorna uppvisade ingen större skillnad 

gällande sveda, klåda och komfort. En större studie skulle behövas som även inkluderar 

Extend och Regard. 
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Figur 1:  Tillstånd från upphovsman 2009-05-13. Tillgänglig:                                                                                                 

<http://www.aafp.org/afp/20040701/123.html> (2009-05-13 kl 18:00). 

Figur 2: Tillverkad av Johansson H. med inspiration från CCLRU graderinsskalor.  

Figur 3:  Tillstånd från Jan Johansson på Consol AB, 2009-05-18. Tillgänglig:  

< http://www.consol.se > (2009-05-18 kl 13.00). 

Figur 4:  Fotografi av Johnasson H. 

 

Tabell 1: Information från Bausch & LombTM, 2007 Kontaktlinser och skötselprodukter 

(dvd), samt från KLASS 2009. 

 

 



 

BILAGA 1 

 
GRATIS linser i en månad?      
  
Jag söker Dig som är van kontaktlinsbärare och vill delta i mitt 
examensarbete. Du kommer att få prova ett par mjuka silikon-
hydrogellinser och två olika sorters kontaktlinsvätskor (en till vardera 
öga) gratis.  
 
Först kommer jag att göra en synundersökning och tillpassa linsen. 
Därefter får du komma tillbaka på ett kort återbesök efter ca. tre 
veckor. Min studie går ut på att undersöka kontaktlinsvätskors 
eventuella påverkan på hornhinnan. 
 
Glasögonrecept kan fås vid önskemål! 
Du har även chans att vinna biobiljetter, som lottas ut i slutet av 
maj! 
Jag kommer att göra de första mätningarna v.14-16 (samt eventuellt 
v.17). 
 
Ring så berättar jag mer! 
Helena Johansson 
Optikerprogrammet åk 3 
0702-58 53 95 
hj22et@student.hik.se 
 
Handledare:  
Oskar Johansson, Leg. Optiker och Universitetsadjunkt        
Oskar.johansson@hik.se 
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BILAGA 2 
Information till deltagare 
 
I mitt examensarbete kommer jag att tillpassa silikonhydrogellinsen PureVision eller 
PureVision Toric, beroende på synfel. Kontaktlinsvätskorna Extend  och Regard,  
kommer att användas och jämföras i förekomst av cornealstaining. Det är en ytlig påverkan på 
hornhinnan som ibland kan förekomma med vissa lins och vätskekombinationer. 
 
Första besöket inkluderar synundersökning, tillpassning av linserna, undersökning i 
biomikroskop och efter 15 min bedömning av linsernas passform. Linstillpassningen kommer 
att kontrolleras av min handledare.Vi bokar därefter in ett återbesök efter ca. tre veckor då jag 
bl.a. kommer att undersöka förekomsten av corneal staining. Det första besöket kommer att ta 
ca en timme och det andra besöket ca 30 min. 
 
Det är VIKTIGT att du som deltagare skiljer på vilken kontaktlinsvätska du ska ha till 
vilken lins. Du kommer att få dra en lapp där det står vilken kontaktlinsvätska du ska ha till 
HÖGER öga. Jag sparar den andra lappen. Minsta tvivel om vilken vätska till vilket öga, ring 
mig! För att få en opartisk bedömning på återbesöket är jag omedveten om vilken 
kontaktlinsvätska du har till vilken lins. 
Det är också viktigt att du som deltagare följer de instruktioner om hur linsvätskorna ska 
användas. D.v.s. rengöras varje kväll inklusive gnuggning och förvaras x antal timmar, enligt 
tillverkarens anvisning. Alltså inte sova med linserna under dessa veckor. Om du blir röd i 
ögonen eller känner obehag så ring mig! 
 
Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
Att delta i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan vidare förklaring. 
Om du väljer att inte fortsätta deltagandet vill jag att du kontaktar mig och återlämnar 
linserna. 

     
Helena Johansson     
hj22et@student.hik.se    
0702-58 53 95 
 
Handledare:   
Oskar Johansson, Leg.Optiker och Universitetsadjunkt.  
Oskar.johansson@hik.se     
0480-44 73 57 
 
 
Jag ger härmed mitt godkännande att delta i studien: 
 
 
__________________________          ______________________ 
Namnteckning   Ort och Datum 
 
 
__________________________ 
Namnförtydligande 
 



 

BILAGA 3 
Journal - Nytillpassning 
 
Datum: _________________Tid:_______ 
Patientens namn: ___________________ Personnr(6 första): ____________ 
Telefonnr:_________________________ 
 
Anamnes: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Hab.glö:_____________________________________________________________
Medicin:______________________Allergi:_________________________________ 
Torrhetskänsla:________________________________________________________ 
Tidigare linssort och skötselprodukter: _____________________________________ 
Antal timmar patienten varit utan linser innan besöket: ________________________ 
 
K-värden: H_________________________V_______________________________ 
 
 
Biomikroskop (Gradering enl. Efron): 
Ögonlock: H____________________________ V_______________________ 
           Meibomskörtlar: H_________________ V_______________________ 
           Evertering: H______________________ V_______________________ 
 
Conjunktiva: H__________________________ V________________________ 
 
Cornea: H______________________________ V________________________ 
 
Tårfilm: H______________________________ V________________________ 
 
Limbus: H______________________________ V________________________ 
 
Gradering av cornealstaining: 

 
H____________________________            V_____________________________ 
______________________________            ______________________________ 
 
 



 

 
Höger Centralt Nasalt Temporalt Superiort Inferiort 
Typ      
Area      
Efron      

 
Vänster Centralt Nasalt Temporalt Superiort Inferiort 
Typ      
Area      
Efron      

 
 
Refraktion 
 
H Sf:_______Cyl:_______Ax:_____         Visus: _____  
V Sf:_______Cyl:_______Ax:_____          Visus:_____      Bin. Visus:_____ 
 
 
Provlins 
 
Linssort: __________________________________ Dia:_________BC:_________
  
  
H Sf:________Cyl:________Ax:_______Add:___Visus:_____Binvisus:____  
V Sf:________Cyl:________Ax:_______Add:___Visus:_____ 
 
Passform:_______________________________________________________________ 
 
Överrefraktion 
  
H Sf:_______Cyl:_______Ax:_____         Visus: _____  
V Sf:_______Cyl:_______Ax:_____          Visus:_____       
 
Vald lins 
 
Linssort: __________________________________ Dia:__________BC:________
  
 
H Sf:________Cyl:________Ax:_______Add:___Visus:_____Binvisus:____  
V Sf:________Cyl:________Ax:_______Add:___Visus:_____ 
 
Passform:_____________________________________________________________ 
 
Övrigt 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 



 

Återbesök 
 
Datum:_______________Tid:_______ 
Namn:__________________________ 
Adress (biobiljett):_____________________________________________________ 
 
Enkätfrågor! 
 
Anamnes:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Antal h från istättning: Mindre än 2       2-3       3-4       mer än 4     _________ 
 
Linsernas passform:____________________________________________________ 
Linsens kondition (beläggningar, vätbarhet,skador):___________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Biomikroskop (Gradering enl. Efron): 
Ögonlock: H____________________________ V_______________________ 
           Meibomskörtlar: H_________________ V_______________________ 
           Evertering: H______________________ V_______________________ 
 
Conjunktiva: H__________________________ V________________________ 
 
Cornea: H______________________________ V________________________ 
 
Tårfilm: H______________________________ V________________________ 
 
Limbus: H______________________________ V________________________ 
 
Gradering av cornealstaining: 

 
 
H_____________________________               V_____________________________ 



 

  
Höger Centralt Nasalt Temporalt Superiort Inferiort 
Typ      
Area      
Efron      

 
Vänster Centralt Nasalt Temporalt Superiort Inferiort 
Typ      
Area      
Efron      

 
 
Övrigt: ________________________________________________________ 
             ________________________________________________________ 
             ________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 4 

Enkätfrågor – Regard vs Extend   
 
Namn:______________________ 

 
Hur många dagar per vecka har du använt linserna? 
 < 4 dagar           4-5 dagar              5-6 dagar             Varje dag   
 
 
Hur många timmar per dag har du använt linserna? 
        < 4 h                  4-6 h                  7-9 h             > 10 h   
 
 
Torrhets symtom sedan början av studien? 
Hade inga torrhetsproblem      

Problemen har försvunnit     

Problemen har minskat något     
Problemen är detsamma   

Problemen har ökat något     
Problemen har ökat mycket   

Skillnad höger/vänster?_____________________ 
 
 
Har du upplevt att det har svidit i ögonen? 
H    Ja, mycket   Ja, ibland    Nej   
V    Ja, mycket   Ja, ibland    Nej   

Om ja, tid från isättande?___________________ 
 
 
Har du upplevt att det har kliat i ögonen? 
H    Ja, mycket   Ja, ibland    Nej   
V    Ja, mycket   Ja, ibland    Nej   

Om ja, tid från isättande?___________________ 
 
 
Vilken lins har känts mest bekväm? 
Höger Vänster   Ingen skillnad   
 
 
Har du vid något tillfälle inte använt rätt kontaktlinsvätska till rätt öga? 
Ja   Nej   Vej ej   
 
 
Övriga kommentarer: ________________________________________ 
                                       ________________________________________ 

 
Tack för din medverkan! 



 

BILAGA 5 

 

Sammanställning av enkätfrågorna 

Dagar per vecka                                      Personer      Procent 
< 4 0 0% 
4-5 2 17% 
5-6 2 17% 
Varje dag 8 67% 
   
Timmar per dag                 Personer      Procent 
< 4 0 0% 
4-6 1 1% 
7-9 3 25% 
> 10 8 67% 
   

Sveda Extend 
                 
Personer      Procent 

Mycket 0 0% 
Ibland 2 17% 
Nej 10 83% 
   

Sveda Regard 
                 
Personer      Procent 

Mycket 0 0% 
Ibland 3 25% 
Nej 9 75% 
   

Klåda Extend 
                 
Personer 

      
Procent 

Mycket 1 8% 
Ibland 4 33% 
Nej 7 58% 
   

Klåda Regard 
                 
Personer 

      
Procent 

Mycket 1 8% 
Ibland 4 33% 
Nej 7 58% 
   

Komfort 
                 
Personer 

      
Procent 

Extend 1 8% 
Regard 2 17% 
Lika 9 75% 
 

 

 

 

 

 


