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Abstrakt 

Syfte: 11 personer tillpassades med kontaktlinserna PureVision® alternativt PureVision 

Toric® för att se om bärandet av silikonhydrogellinser med högt modulus påverkar corneas 

topografi.        

Metod: Försökspersonerna bar kontaktlinserna under dagtid i minst 15 dagar.  Mätdata från 

innan och efter linsbärande jämfördes och analyserades med hjälp av topografen Corneal 

Analyser CA-100F från Topcon. Totalt analyserades 9 punkter på cornea: apex samt 1 och 2 

millimeter ut från apex i temporal, nasal, inferior och superior riktning. Dessutom jämfördes 

e-värden och överrefraktion mellan de olika besöken. Endast mätdata från höger öga 

analyserades, då vänster öga förväntades reagera likadant som höger.     

Resultat: Det var ingen signifikant skillnad mellan de olika mätningarna på de 9 analyserade 

punkterna, eller i e-värde. 5 av 11 personer hade en liten förändring i överrefraktion efter 

perioden med PureVision® / PureVision Toric®. 

Slutsats: PureVision® och PureVision Toric® påverkar inte corneas topografi när 

kontaktlinserna bärs dagtid i 15 dagar.  

 



Summary 

 

The purpose of this study was to evaluate any changes in the shape of the cornea, due to 

wearing silicone hydrogel contact lenses with high modulus of elasticity. Earlier studies have 

shown that hydrogel contact lenses affect the cornea and cause it to swell and deform. This is 

probably due to low oxygen permeability (Dk) and following hypoxia.  

 

This study examined what effect, if any, high modulus of elasticity has on cornea and it´s 

shape. Therefore PureVision® and PureVision Toric® were chosen because their high 

modulus of elasticity and high oxygen permeability.   

 

The subjects wore the soft contact lenses for at least 15 days and corneal topography was 

taken before and after. The subjects were instructed not to wear their own lenses three days 

prior to the initial visit. During the study they were suppose to wear their lenses for minimum 

5 hours a day, and every day until the last visit.  The experiment involved 11 subjects, 1 man 

and 10 women. The subjects were in the ages 20 – 26 years. The study compared radius of 

curvature at 9 selected points: apex and 1 and 2 millimeters from apex superior, inferior, nasal 

and temporal. Values for corneal eccentricity were also compared. An over-refraction was 

also conducted before and after they wore the contact lenses.  

 

The result showed that there was no significant change in corneal shape at the 9 selected 

points, or in corneal eccentricity. 5 people had a small difference in over-refraction.  

 

The high modulus of elasticity of PureVision® and PureVision Toric® has no significant 

effect on the shape of the cornea. It appears that sufficient supply of oxygen is the safest way 

to avoid corneal shape changes.  
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Introduktion 

 

En bra kontaktlins ska ge god syn, vara komfortabel och vara lätt att hantera. Det är 

egenskaper som patienten/kunden tänker på och märker ganska snart. Men det är också viktigt 

att kontaktlinsen inte stör och irriterar ögat, att linsen ger en acceptabel fysiologisk respons.  

Man har sedan länge vetat om att det är skadligt för ögat om det inte får tillräckligt med syre. 

Möjliga komplikationer av kontaktlinsrelaterad hypoxi är med stöd av Efron (2008, ss.69-75, 

87-93, 122-125, 132-139) flera: kärlnybildning i cornea, ödem, rödhet på konjunktiva och 

limbus etcetera.  

 

Det som inte är så väl utforskat är materialegenskapen modulus inverkan på ögat. Stabila 

kontaktlinser har högre modulus än de mjuka kontaktlinserna, det vill säga de mjuka 

kontaktlinserna är mer elastiska och sladdriga. De stabila kontaktlinsernas höga modulus är 

användbart när man tillpassar särskilda stabila kontaktlinser på framför allt lågmyoper för att 

reducera deras synfel. De använder då stabila kontaktlinser, med en viss design, endast under 

natten när de sover. Kontaktlinserna som de använder trycker då till och omformar deras 

corneor. Detta gör att de under dagtid inte behöver någon form av korrektion. Denna metod 

kallas ortokeratologi. (Benjamin (red.) 2006, ss. 1254-1255, 1320) 

 

Man har också sett att mjuka kontaktlinser i hydrogelmaterial påverkar corneas form. Flertalet 

studier har rapporterat om att cornea blir mer kupig av materialet, vilket resulterar i att 

bäraren blir mer myop. Detta tror man beror på att cornea inte får tillräckligt med syre då 

dessa material har låg syrepermeabilitet (Dk). Det senaste decenniet har det därför kommit 

mjuka kontaktlinser i ett nytt material, silikonhydrogel. Detta material släpper igenom mer 

syre än vanliga hydrogellinser, men är i regel styvare och har högre modulus. Det är därför 

inte helt otänkbart att silikonlinserna trycker till cornea och på så vis håller cornea flat. 

(Sweeney (red.) 2004, ss. 126-156) 

 

Alba-Bueno et al (2009) visade i en studie att det inte var någon skillnad i keratometri, 

corneal astigmatism eller corneal eccentricitet efter att försökspersonerna burit två olika 

silikonhydrogellinser under dagtid i tre månader. De linser som testades var Focus Night & 

Day (Air Optix Night & Day™) och Acuvue Oasys. Som kontrollgrupp tillpassades 
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hydrogellinsen Soflens 38. Där såg man emellertid en signifikant förändring i flera undersökta 

parametrar. Vid mätningarna hade försökspersonerna använt kontaktlinserna i 8 timmar. 

 

Kontaktlinskomplikationer med mekanisk etiologi 

 

Kontaktlinsernas mekaniska egenskaper är väldigt viktiga för att uppnå ett bekvämt och 

komfortabelt linsbärande. Det finns flertalet komplikationer efter kontaktlinsbärande som 

beror eller kan bero på mekanisk påverkan. Efron (2008, ss.61-75, 87-93, 107-114) ger 

följande exempel: limbal och konjunktival rödhet samt staining på konjunktiva och cornea. 

För att tillverka en omtyckt mjuk kontaktlins måste man alltså göra den tillräckligt formstabil 

för att vara hanterbar och optisk funktionell, men också så mjuk att den blir komfortabel.  

 

Cornea  

 

Corneas anatomi 

Forrester et al (2008, ss. 17-22) redogör för corneas uppbyggnad, och berättar att tillsammans 

med gränsytan mot tårfilmen står cornea för cirka 2/3 av ögats totala brytkraft.  Det är extremt 

viktigt för synfunktionen att cornea är och förblir transparent.  Epitelets bestämda och jämna 

struktur, avsaknaden av blodkärl, och stromas regelbundenhet är några faktorer som bidrar till 

att det är transparent. Dessa faktorer är alla beroende av de näringsämnen som tillförs cornea 

och den metabolism som sker. Cornean kan också bli hårdfört ansatt och fungerar då som en 

yttre barriär mot infektioner och trauma. Då är det fördelaktigt att dess yttre skikt är 

förnyelsebart.  

 

Vidare beskriver Forrester et al (2008, ss. 17-22) att cornea inte är helt cirkelformad, utan har 

en vertikal diameter på 10,6 mm och en horisontal diameter på 11,7 mm. Den centrala radien 

är 7,8 mm och corneas krökning blir flatare ute i periferin. Enligt Bennet & Weissman (2005, 

s. 13) så är medelvärdet på människans corneala tjocklek 0,536 mm. Cornea är tjockare i 

periferin. 

 

Giráldez-Fernández et al (2008) gjorde en studie som visade att cornea var tjockast och flatast 

direkt efter att försökspersonerna vaknat, och att alla punkter de analyserade ändrades under 
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dagen. Mest ändrades mätdata från perifera cornea. Minimum värden uppnåddes för 

paracentrala cornea efter 8 timmar och 2 timmar senare för centrala cornea. De visade att 

förändringen av centrala och paracentrala corneas tjocklek var starkt korrelerat med corneal 

kurvatur, förutom för de punkterna 2 millimeter från apex i nasal och superior riktning. De 

menar att det är kliniskt betydelsefullt att veta om corneas förändring under dagen och vara 

medveten om att det varierar mycket mellan individer. Read & Scott (2009) gjorde en 

liknande studie för att se hur cornea förändras under loppet av en dag. Deras studie bekräftade 

att cornea ändras signifikant med en människas dygnsrytm. De kunde också observera att 

corneas främre yta är flatast vid uppvaknandet och att den bakre ytan är som kupigast då. Det 

var också tydligt att cornea svullnar under sömnen. Mest förändring sågs i perifera cornea.  

 

 

Corneas olika lager 

 

Bild 1: Cornea har fem lager. Epitelet sitter ytterst, sedan följer Bowmans membran, stroma, Descemets 

membran och endotelet. Bilden är från Remington (2005, s. 11) med tillåtelse från Elsevier Inc.  

 

Bennet & Weissman (2005 ss. 11-34) beskriver corneas olika lager och deras funktioner, se 

bild 1. Epitelet har många funktioner. Det verkar optiskt och som skydd och barriär. Dess 

ytligt belägna microplika och microvilli gör att tårfilmen stabiliseras. Basalceller, wingceller 

och squamösa celler är de tre olika celltyperna representerade i epitelet. Cellerna är tätt 

packade i 5-6, eller till och med 7 lager. Nederst finns 1 lager med basalceller, som fäster vid 
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Bowmans membran. De 2-3 mellersta lagren består av av wingceller. Ytterst finns 2-3 lager 

squamösa celler.  

 

Bowmans membran är acellulärt, förutom vissa nervfibrer som löper igenom det på väg ut i 

epitelet. I cornea finns många sensoriska nervfibrer som i huvudsak är enerverade av n. 

trigeminus. Bowmans membran är det membran som epitelet vilar på och består av kollagen 

typ I.  

 

Stroma är det tjockaste lagret och står för hela 90 % av corneas totala tjocklek. Stroma består 

av kollagen, proteoglykans och keratocyter. Kollagenet är till huvudsak kollagen typ I. I en 

äldre cornea finns även typ V, VI, XII och XIV representerade. Kollagenet är organiserat i 

parallella lameller. Stroma har en väldigt regelbunden struktur vilket gör det helt transparent. 

På ett enkelt sätt kan man säga att lamellerna är utdragna knippen som sträcker sig från 

corneas ena sida till den andra, de kan förgrenas och till och med löpa in i varandra. Det är 

inte helt klart hur lamellerna är organiserade i stromas periferi.  

 

Descemets membran är ett basalmembran till endotelet. Det är också det tjockaste 

basalmembranet i människokroppen. Descemets membran består av en blandning av typ IV 

och typ VII kollagen.  

 

Endotelet består enbart av ett enda cellager med relativt tunna celler. Endotelceller 

reproduceras inte och därför finns de i ett reducerat antal senare i livet. Dessa förluster av 

celler orsakas av påfrestningar som till exempel trauma och skada. Endotelet är ett läckande 

membran då dess celler inte sitter så tätt ihop. Detta gör att vatten kan passera utan större 

problem. (Bennet & Weissman 2005 ss. 11-34) 

 

Corneal hypoxi                     

När cornea får för lite syre så finns det flera olika saker som kan hända. Det är känt att epitelet 

har en rad olika sätt att reagera på hypoxi, då en anaerob metabolism blir dominerande. När 

cornea utsätts för hypoxi på grund av linsbärande sjunker pH-värdet. Laktat ansamlas och det 

leder till att cornean svullnar.  (Sweeney (red.) 2004, ss. 126-156)  

Under normala förhållanden finns det en balans mellan produktion av celler i epitelet, och den 

takt med vilken celler avstöts. Cellerna har en förbestämd storlek och rörelse mot ytan, vilket 
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håller cornea på en stabil tjocklek. Epitelets stamceller tycks vara belägna vid limbus, vilket 

resulterar i en framåt och centripetal rörelse. Bärandet av kontaktlinser påverkar förökningen 

av basalceller i epitelet. Alla typer av kontaktlinser: stabila, mjuka, med högt eller lågt 

syretransmissibilitet (Dk/t) stör detta och det är färre celler som delas. När det bli mindre 

mitos följs det upp av minst ett av följande alternativ: längre livslängd för cellerna, förstorade 

celler, eller ett tunnare epitel. Alla linser gör också att celler avstöts långsammare, detta kan 

bero på att det blir mindre friktion av ögonlocket när man blinkar, detta skickar då signaler till 

epitelet att inte förnyas så fort. Linser med lågt Dk/t stör nyproduceringen av celler mer än 

linser med högt Dk/t. Stroma svullnar som respons på hypoxi och sjukdom. Cornea svullnar 

inte likformigt, utan svullnar mer i de centrala delarna. Att olika corneor svullnar olika 

mycket beror förmodligen på att individer är en aning olika anatomiskt och funktionellt, och 

har olika många endotelceller. Corneas tjocklek varierar signifikant under ett dygn, det ökar 

under natten då vi blundar och sover, och återgår till sin normala nivå under dagen. När vi 

sover är det fler faktorer än bara hypoxi som påverkar: trycket från de slutna ögonlocken, 

ändrad temperatur, tårarnas osmolaritet och pH-värde. Men allra mest påverkas ögat av att 

syretillförseln blir väsentligt lägre. (Sweeney (red.) 2004, ss. 126-156) 

 

Topografi 

 

Topografins grunder 

Idag finns det avancerad utrustning för att kartlägga corneas topografi. Mot att förut bara 

kunnat analysera cirka 3 mm
2
 av centrala cornea kan man idag analysera punkter från nästan 

hela corneas yta.  På grund av den stora mängd data som insamlas med en topograf visar man 

upp informationen i bilder med en färgskala som sträcker sig över flera nyanser av blått till 

olika nyanser i rött. Detta gör det möjligt för en erfaren kliniker att snabbt få en överblick 

över patientens/kundens corneor, se bild 2. (Benjamin (red.) 2006, ss. 661-678 ) 

 

Topografen har många användningsområden. För att optimera tillpassning av kontaktlinser 

kan man få noggrann mätdata för corneas form och pupillens storlek. Särskilt bra är 

topografer för att underlätta tillpassningen av stabila kontaktlinser. Topografi används även 

för att diagnostisera och övervaka utvecklingen av pupillens och corneas sjukdomar. Den 

används likaså vid refraktiv kirurgi. (Instruktionsmanual för Corneal Analyser CA-100F från 

Topcon, s.3) 
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Bild 2                              Bild 3 

Bild 2: I denna studie användes Corneal Analyser CA-100F från Topcon På skärmen syns ett analyserat öga. 

Bild 3: Bild från patientens synvinkel. Under undersökningen så belystes patientens öga med koncentriska 

ringar. Dessa ringar återspeglas och analyseras sedan av topografen.  

 

Det finns olika tekniker för att få fram corneal topografi. Keratometri, fotokeratoskopi och 

videokeratoskopi använder tårfilmen som en konvex spegel och låter koncentriska ringar 

återspeglas på patientens öga, se bild 3. Med hjälp av geometri, och bland annat ett känt 

arbetsavstånd, räknas sedan lutningen fram, och med den flera olika mätvärden som radie och 

brytkraft. Man kan i topografen sedan läsa av till exempel simulerade k-värden och e-värden. 

Corneas kurvatur kan redovisas på flera olika sätt i topografer. Axial är ett sätt då varje punkts 

avstånd från optiska axeln räknas ut.  Instantaneous räknar ut kurvaturen i varje punkt med 

hänseende till dess närmast belägna punkter. Det gör att instantaneous är bättre för att visa 

lokala, små oregelbundenheter. Instantaneous visar även perifera cornea på ett mer 

rättvisande sätt. Axial har vissa begränsningar i periferin till följd av hur väl de koncentriska 

ringarna återspeglas.  Man kan även ändra skalan för enheterna som topografin visas genom. 

Absolute visar en konstant standardiserad skala, då en färg alltid representerar samma styrka. 

Normalized är en relativ skala och sträcker sig enbart över det aktuella intervallet. När man 

jämför två corneor är det viktigt att ha samma skala inställd. (Corbett 2000) 

 

Corneas utflatning  

Van der Worp (2008) anser att topografen är det bästa instrumentet för att analysera corneas 

form. Man kan beskriva corneas form med flera värden. Vanligast när man arbetar med 

kontaktlinser är dock att använda e-värde som är ett värde för corneas eccentricitet. Man tror 

att e-värdet för en normal cornea ligger någonstans mellan 0,40 och 0,57. E-värdet kan variera 
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mycket mellan människor och helst skulle det mätas upp på varje patient/kund innan 

kontaktlinser tillpassas. Det finns ett svagt samband mellan ametropi och eccentricitet, ju 

högre myopi ju lägre e-värde. E-värde kan beräknas på olika sätt och dessvärre finns det ingen 

standard för hur topografer kommer fram till ett e-värde. Detta gör att man inte kan jämföra 

värden som är uppmätta med olika instrument.  

 

Centrala cornea har enligt Benjamin ((red.) 2006, ss. 1223-1229) ett e-värde runt 0,45 men 

kan variera från -0,4 (eliptiskt oblat) till 1,0 (parabol). Prolata ytor är kupigast vid apex och 

flatare i periferin, motsatsen gäller för oblata ytor. Perifera cornea kan ha formen som en 

hyperbol, därför går det inte att beskriva hela conea med en och samma geometriska form.  

Gasson & Morris (2003, ss. 116-117) beskriver e-värde som hur mycket en asfärisk kurva 

avviker från en sfär. E-värde använder man både när man beskriver cornea och en kontaktlins 

design. Man kan likna corneas form vid en ellips, men det är inte helt rättvisande, se figur 1a 

och 1b.  

 

1
 

 

 

Figur 1a: Visar de olika former som man kan likna corneas form vid. Centrala cornea har normalt formen av en 

ellips och har då ett e-värde runt 0,45. Figur 1b visar de geometriska figurernas ursprung från en kon. Figurerna 

är hämtade ur Gasson & Morris (2003, s. 117) med tillåtelse från Elsevier Inc.  
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Felkällor för topografi  

För att inte framkalla mätfel med en topograf är det viktigt att centrera och fokusera 

instrumentet korrekt. Om patienten/kundens tårfilm spricker upp lätt kan det resultera i att en 

punkt anges flatare än vad den egentligen är. (Corbett 2000)  

Phillips & Lynne (2007, ss 161-162) redogör för flera felkällor inom topografi. Antal punkter 

som instrumentet upptäcker är ungefär lika många i antal i varje ring. Detta leder till att 

analysen inte blir lika ”tät” i periferin då dessa ringar sträcker sig över större områden. Då 

instrumentet centreras till synaxeln, som inte nödvändigtvis sammanfaller med corneas 

geometriska centrum, kan det resultera i att de koncentriska ringarna förskjuts fel och de 

nasala och temporala värdena blir mindre trovärdiga. Störst fel blir det i de nasala värdena. 

Mätningarna kan också begränsas av stora näsor då de skuggar delar av nasala cornea. 

Ackommodation och vergens kan dessutom påverka mätnigarna. 

 

Tid till stabil corneal topografi   

Hashemi et al (2008) gjorde en studie för att se hur lång tid det tar innan cornea återställs efter 

att ha burit mjuka kontaktlinser under dagtid. De undersöte patienter som ville genomgå 

refraktiv kirurgi. Vid varje besök mättes manifest refraktion, keratometri, corneal topografi 

och corneas tjocklek. I studien uppnådde 62 % av försökspersonerna stabila värden direkt. 

Man såg alltså ingen signifikant skillnad mellan värden direkt efter att försökspersonerna tog 

ur sina linser och när mätningar togs igen 3 dagar senare. Han drog dock slutsatsen att det är 

säkrast med två veckors linsvila innan operation, då man inte kan förutse kortast nödvändigast 

tid. Han hänvisade också till Machat JJ, Excimer laser refractive surgery: Practice and 

principles. Thorofare, NJ: Slack; 1996. s.67. som hävdade att det brukar vanligtvis ta 2-7 

dagar till stabil corneal topografi för mjuka kontaktlinser använda dagtid, och upp till 2 

veckor för mjuka linser som linsbäraren sover med upp till 6 nätter i rad. 

 

Young`s modulus  

 

Ordet modulus eller elasticitetsmodul är uppkallat efter Thomas Young, en engelsk läkare och 

fysiker, och redogör för förhållandet mellan spänning och töjning när man formar om en 

kropp. Modulus anges i enheten spänning, där 1 N/mm
2
 = 1 MPa.  

 

 



12 

 

E = dσ/dε = materialkonstant σ = F/A 

σ = den mekaniska spänningen  F = kraft 

ε = töjningen   A = area 

 

Töjning är hur mycket längden på materialet ändras när det utsätts för en kraft utifrån. Den 

mekaniska spänningen är den kraft som en viss area utsätts för. Elasticitetsmodulen är inte 

alltid densamma utan kan variera med omgivningen och faktorer som till exempel temperatur och 

fuktighet. Modulus för mjuka kontaktlinser ligger mellan 0,4-1,4 MPa. AIR Optix Night & 

Day™ har högst modulus (1,4 MPa) och näst högst har PureVision®. Ibland används ordet 

styvhet felaktigt som en synonym för modulus. Styvheten hos ett material beror på dels vad 

materialet är gjort av, men också materialets geometri. Modulus är precis som Dk-värde en 

materialkonstant medan styvhet och Dk/t är ett värde för en viss kontaktlins. (Marx 2008). 

 

Millodot (2004 s. 196) förklarar att ett material med ett högt modulus är mindre töjbart och är 

mer motståndskraftigt mot yttre krafter än ett material med lågt modulus. Material med högt 

modulus håller med andra ord formen bättre.  

 

Syfte 

 

Studien genomfördes för att se om en silikonhydrogellins med högt modulus påverkar corneas 

topografi, och i så fall hur. Mjuka kontaktlinser som är av silikonhydrogel har ofta högre 

modulus än de äldre hydrogellinserna som funnits en tid på marknaden. Det är av intresse att 

undersöka dessa nya kontaktlinsers egenskaper och påverkan på ögat från fler synvinklar än 

vad som gjorts tidigare. Kontaktlinser av silikonhydrogel blir allt vanligare på marknaden då 

de har bättre syrepermeabilitet.  
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Metod  

 

Försökspersoner och urval                        

I denna studie ingick 11 försökspersoner. Det var 10 kvinnor och 1 man, i åldrarna 20-26 år. 

Alla försökspersoner var vana kontaktlinsbärare. Kontaktlinser tillpassades på båda ögonen 

även om bara mätdata från höger öga analyserades. Anledningen till att bara ett öga 

analyserades var att båda ögonen förväntades reagera likadant. Just höger öga valdes då det 

ögat mättes först och inte hann bli torrt i samma utsträckning som vänster öga. Alla 

ametropier som kunde korrigeras antingen med PureVision® eller PureVision Toric® fick 

förekomma i studien. De fem kvinnor som gick på p-piller tilläts delta i studien, då det ansågs 

vara mycket vanligt förekommande med p-piller. Försökspersoner söktes via annons (se 

bilaga 1), samt via direktförfrågan på Högskolan i Kalmars bibliotek. 

 

Utförande                   

Innan några mätningar gjordes instruerades försökspersonerna att inte använda sina egna 

kontaktlinser på minst 3 dagar. Innan studien började fick alla försökspersoner skriva under 

ett samtycke (se bilaga 2) som klargjorde studiens syfte, moment, försökspersonernas 

anonymitet. Samtycket förklarade också att försökspersonerna när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan att behöva förklara varför.  

 

Vid första besöket togs en noggrann anamnes för att utesluta de personer som inte borde delta 

i studien. För att ha en utgångspunkt för refraktionen mättes försökspersonens glasögon upp i 

en vertometer. Använde försökspersonerna inte sina glasögon användes autorefraktorns värde 

som utgångspunkt. Med topografen CA-100F CORNEAL ANALYSER från Topcon togs minst 

3 topografibilder på varje öga. Detta för att kunna beräkna medelvärden för de punkter och 

värden som skulle analyseras. Var det någon bild som var dålig togs det en ny bild. Dåliga 

bilder var de som topografen värderade som otrovärdiga och de som undersökaren märkte inte 

täckte de punkter som senare skulle analyseras. Delar av ögats främre segment undersöktes 

sedan i biomikroskop för att hitta anomalier eller andra kontraindikationer för 

kontaktlinsbärande. Iris och lins undersöktes inte, då dessa båda strukturer inte ansågs inverka 

på försökspersonernas förmåga att använda kontaktlinser. Tårfilmens kvalitet och kvantitet 

bedömdes genom specular reflection och optisk sektion av tårfilm och cornea.  
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En monokulär refraktion med binokulär avstämning genomfördes för att välja lämpliga 

styrkor till kontaktlinserna. De styrkor som togs fram kollades av i provbåge. Fanns lämpliga 

kontaktlinser på lagret fick försökspersonen själv sätta i kontaktlinserna och deras passform, 

rörelse och vätbarhet utvärderades i biomikroskop, av undersökaren och dennes handledare. 

Om kontaktlinserna satt bra följde en överrefaktion i provbåge och eventuella justeringar i 

styrkor. Försökspersonerna tillpassades med sfärisk ekvivalent om astigmatismen var mindre 

än -0,75 dioptrier, undantag var om försökspersonen hade högre sfär och kunde tolerera en 

sfäriskt ekvivalent. Med sfäriskt ekvivalent doldes astigmatism upp till 1,00D, och 

försökspersonen fick ingen torisk kontaktlins. Hänsyn togs också till om personens synbehov 

var krävande eller inte. Om inte kontaktlinser med rätt styrka fanns hemma beställdes dem, 

och försökspersonen fick komma tillbaka på ett extra besök för att kontaktlinsernas passform, 

rörelse, vätbarhet, och styrka skulle utvärderas. Med sig hem fick försökspersonerna sina 

kontaktlinser, ett linsetui, en flaska linsvätska, och skriftlig information (se bilaga 3) om hur 

de skulle använda sina linser.  

 

Efter minst 15 dagars bärande av PureVision® eller PureVision Toric® fick 

försökspersonerna komma på ett sista besök. Alla besök planerades in på eftermiddagen, och 

ungefär samma tid som det första besöket, om det var möjligt. Under detta besök 

genomfördes överrefraktion igen, precis som vid första besöket. Direkt efter att 

försökspersonerna hade tagit av sig linserna togs på nytt 3 topografibilder på vartdera ögat. 

För att se att försökspatientens ögon var välmående graderas delar av ögats främre segment 

igen, med hjälp av ett biomikroskop och graderingsskalor av Efron eller CCLRU.  

 

De journaler som användes under studien finns i bilaga 4 och 5. Data under första besöket 

samlades delvis in tillsammans med en annan student, Helena Johansson.     

 

Statistiska metoder 

Vid statistisk analys användes Students t-test (tvåsidig fördelning och paired). 
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Material 

 

PureVision® och PureVision Toric® 

Valet av kontaktlinser föll på PureVision® och PureVision Toric® för att de kontaktlinserna 

har bland de högsta modulusen bland silikonhydrogellinserna. De är också enligt KLASS 

2009 tjockare än AIR Optix Night & Day som är 0,08 millimeter tjocka. AIR Optix Night & 

Day har högre modulus. Då PureVision® och PureVision Toric® är tjockare blir de styvare 

och påverkar då troligen ögat mer mekaniskt. De har dessutom ett förhållandevis högt Dk-

värde. Äldre experiment har innefattat linser med lägre Dk-värde som då har orsakat hypoxi 

som lett till formförändringar på cornea. Därför testas nu linser med högt Dk, men även med 

högt modulus. Kontaktlinsernas egenskaper visas i tabell 1.  

 

Tabell 1 PureVision PureVision Toric 

Parametrar Ø 14,0 mm R 8,6 mm, 8,3mm Ø 14,0 mm R 8,7 mm 

Centrumtjocklek 0,09 mm 0,10 mm 

Material Balafilcon A Balafilcon A 

Dk 74,3 hPa 91 hPa 

Dk/t 101 x 10
-9 

(kantkorrigerat) 101 x 10
-9

 (kantkorrigerat) 

Modulus 1,06 MPa 1,06 MPa 

Vätskehalt 36% 36% 

Användningstid 1 månad, DW/FW/CW* 1 månad, DW/FW/CW* 

Distributör i Sverige Bausch & Lomb Nordic AB Bausch & Lomb Nordic AB 
 

*Används PureVision® och PureVision Toric® för kontinuerligt bärande är det upp till 30 dagars bärtid. 

Tabell 1: DW = Daily Wear  FW = Flexible Wear  CW = Continuous Wear. Alla värden i tabellen är hämtade 

från KLASS 2009, förutom modulus som Anita Hermelin, Professional Services Supervision, Bausch & Lomb 

Nordic AB har angett värdet för via e-mail 090428.  

 

Linsvätskor 

Linsvätskorna som användes i denna studie var Extend® och Regard®. Dessa linsvätskor 

valdes ut av min samarbetspartner som undersökte förekomsten av corneal staining för olika 

lins- och linsvätskekombinationer.  

 

Instrument  

Följande instrument från Topcon användes under studien: topograf CA-100F CORNEAL 

ANALYSER, biomikroskopet SL-D7, vertometer LM-8, PD-mätare PD-5, foropter CV-5000, 

projektor CC-100P, samt autokeratorefraktometern Nikon Speedy – K No 76228 från Sefo.  
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Resultat 

 

Endast mätdata från höger öga analyserades, då vänster öga förväntades reagera på samma 

sätt. Totalt analyserades nio punkter på cornea. De punkter som analyserades var apex, samt 1 

och 2 millimeter från apex i temporal, nasal, inferior och superior riktning. Dessutom 

jämfördes e-värden från innan och efter kontaktlinsbärande. Alla värden analyserades med 

inställningarna axial och absolute på topografen. Överrefraktion genomfördes på både första 

och andra besöket för att se om det var någon skillnad. Mätdata återfinns i bilaga 6. 

 

 

 

Diagram 1 

 

 

Diagram 1 visar corneas form, i horisontalled, innan och efter 15 dagars bärande av 

PureVision® eller PureVision Toric®. Diagrammet är baserat på medelvärden för alla 

försökspersoners värden på de nio utvalda punkterna. I diagrammet visas standardfelet som 

varierade mellan 0,07-0,08. För samtliga punkter var p > 0,05.  
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Tabell 2 visar de värden som diagram 1 är baserade på. Där står T för temporalt och N för 

nasalt.  

 

Tabell 2 
Innan  Efter 

2 mm T 1 mm T Apex 1 mm N 2 mm N 2 mm T 1 mm T Apex 1 mm N 2 mm N 

Medelvärde 7,59 7,56 7,50 7,54 7,57 7,60 7,56 7,51 7,55 7,58 

Standardavvikelse 0,24 0,23 0,22 0,22 0,24 0,25 0,25 0,24 0,25 0,25 

Standardfel  0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 

 

 

 

 

Diagram 2 

 

Diagram 2 visar corneas form, i vertikalled, innan och efter 15 dagars bärande av 

PureVision® eller PureVision Toric®. Diagrammet är baserat på medelvärden för alla 

försökspersoners värden på de nio utvalda punkterna. I diagrammet visas standardfelet som 

varierade mellan 0,05-0,07. Även här var p > 0,05 för samtliga punkter.  
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Tabell 3 visar de värden som diagram 2 är baserade på. I tabellen står I för inferiort och S för 

superiort.   

 

Tabell 3 
Innan  Efter 

2 mm I 1 mm I Apex 1 mm S 2 mm S 2 mm I 1 mm I Apex 1 mm S 2 mm S 

Medelvärde 7,49 7,49 7,50 7,48 7,49 7,51 7,50 7,51 7,51 7,51 

Standardavvikelse 0,18 0,19 0,22 0,19 0,25 0,20 0,21 0,24 0,23 0,21 

Standardfel  0,05 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 

 

 

 

 

 

Diagram 3 

 

Diagram 3 visar corneas utflatning innan och efter 15 dagars bärande av PureVision® eller 

PureVision Toric®, för hela gruppen om 11 personer. Innan låg e-värdet på 0,47 ± 0,02 och 

efter på 0,45 ± 0,04, p > 0,05 Diagram 4 visar samma värden fast för andra ledden. Där låg e-

värdet först på 0,45 ± 0,01 och sedan på 0,42 ± 0,03, p > 0,05. I båda diagrammen visas 

standardfelen. Då p > 0,05 var inga förändringar i e-värden signifikanta.  
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Diagram 4 

 

 

 

 

Tabell 4  
Överrefraktion efter 15 dagars bärande av PureVision eller PureVision Toric 

FP 1 FP 2 FP 3 FP 4 FP 5 FP 6  FP 7 FP 8  FP 9 FP 10 FP 11 

Höger -0,25 ± 0,00 ± 0,00 -0,25 -0,25 ± 0,00 -0,25 -0,25 ± 0,00 ± 0,00 ± 0,00 

 

 

Tabell 4 visar skillnaden i överrefraktion från första besöket till det sista. Alla värden är 

angivna i dioptrier. 5 av 11 försökspersoner hade en förändrad överrefraktion efter 15 dagars 

bärande av PureVision® eller PureVision Toric®.  

 

 

 

 

 

 



20 

 

Diskussion 

 

Av de 15 personer som kom på det första besöket tilläts 13 av dem att delta i studien. Den ena 

personen hade för mycket astigmatism och på den andra personen var inte kontaktlinsernas 

passform tillfredställande. Under periodens gång fick en försöksperson avbryta då 

kontaktlinserna började skava och hon fick corneal staining inferiort. En person hade inte 

möjlighet att komma på återbesök på grund av sjukdom. Det gjorde att det totalt blev 11 

försökspersoner kvar som fullföljde.  

 

Alla värden visar entydigt att det inte blir någon signifikant skillnad av corneas form av att 

bära PureVision® eller PureVision Toric® under dagtid i 15 dagar. Detta tyder på att en 

silikonhydrogellins med högt modulus inte påverkar corneas topografi, men för att det ska 

vara helt bevisat behövs flera studier genomföras. Detta var en kort studie, man behöver 

egentligen undersöka skillnader över en längre period då människor vanligtvis använder 

samma linssort i flera månader/år.  Det man också skulle kunna göra är att se om det blir 

någon skillnad om man ändrar bärsätt till EW eller CW. Då skulle man kunna se om den 

formförändrigen som naturligt sker om nätterna blir ännu större.  Man skulle också kunna 

tillpassa ena ögat med en silikonhydrogellins med högt modulus och det andra ögat med en 

lins med lågt modulus, för att se hur stor skillnaden är som uppstår på varje individ. 

Vanligtvis jämför man två eller flera grupper med försökspersoner tillpassade med olika 

linssorter.  

 

Då man vet att kontaktlinser av hydrogel gör att corneas topografi förändras enligt Sweeney 

((red.) 2004, ss. 126-156), och man har tämligen starka bevis för att det beror på hypoxi, är 

det ganska väntat att det inte sker någon signifikant formförändring under denna studie. Vilket 

är ett positivt resultat, då det betyder att de nyare kontaktlinserna på marknaden är bättre för 

ögats fysiologi.  

 

Då Alba-Bueno et al (2009) inte hittade någon signifikant förändring av corneas topografi för 

AIR Optix Night & Day™ heller tyder det på att corneas topografi inte påverkas av någon 

silikonhydrogellins höga modulus, om linsen bärs dagtid.   
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Det var egentligen synd att alla försökspersoner var myoper. Då studien jämförde värden för 

punkter som ligger centralt hade hyperopa försökspersoner varit att föredra då deras 

kontaktlinser är tjockast där.   

 

Anledningen till att inställningarna axial och absolute valdes är att de inställningarna ger en 

snabb överblick över topografin och är lättbegripliga. De utvalda 9 punkterna valdes då 

undersökaren antog att de värdena skulle skilja sig åt, och att man skulle kunna påvisa var på 

cornea en eventuell skillnad skulle ha uppkommit. Orsaken till att e-värden också undersöktes 

i studien var att de analyserar en diameter på 8 millimeter. På så vis skulle man upptäckt 

eventuella förändringar längre ut i periferin.  

 

Varje försökspersons höger öga analyserades då det ögat alltid mättes först och inte hann bli 

torrt i samma utsträckning som vänster. Vid mätning i topografen fick försökspersonerna 

spärra upp ögonen en längre stund innan topografen tog bilderna 

 

Linsvilan på 3 dagar innan första besöket var i kortaste laget, men valdes då Hashemi et al 

(2008) visat att det var tillräkligt för stabil topografi för 62 % av deras försökspersoner. 

Orsaken till att försökspersoner skulle använda sina kontaktlinser minst 5 timmar varje dag 

var att mindre tid ansågs vara för kort tid. Optimalt hade varit om försökspersonerna hade haft 

linserna i över 8 timmar, vilket flertalet ändå hade haft. Dessvärre hade två försökspersoner 

sovit med kontaktlinserna. Detta skedde i båda fall i början av perioden då de glömt av att ta 

ur kontaktlinserna. Dessutom hade en försöksperson inte använt linserna varje dag. Helst 

skulle alla försökspersoner använda sina kontaktlinser lika mycket.  

 

Den skillnad i överrefraktion som visades kan avfärdas. En skillnad på ±0,25D kan bero på 

försökspersonens dagsform, tidpunkt på dagen eller hur undersökaren ställer frågorna.  

 

Slutsats 

 

Corneas topografi påverkas inte av bärandet av PureVision® eller PureVision Toric®, i alla 

fall inte om linserna bärs dagtid i 15 dagar. Då det i studien användes en kontaktlins med högt 

Dk-värde verkar det som äldre studier har rätt i att det är lågt Dk och hypoxi som orsakar 

corneala formförändringar.  
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Tackord 

 

Jag vill självklart tacka alla försökspersoner som ställde upp. TACK! 

 

Jag vill tacka min handledare Oskar Johansson för alla råd och all konstruktiv kritik.  

 

Jag vill varmt tacka Baskar Theagarayan för all hjälp med statistiken.  

 

Jag vill även tacka min samarbetspartner Helena Johansson för alla försökspersoner hon 

bidragit med och för det perfekta bollplanket hon verkat som.  

 

Tack till min familj som stöttat mig, och ett varmt tack till min pojkvän för allt tålamod.   

 

 

Kalmar 090601 

 

Jenny Simonsson  
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Gratis linser i 2 veckor  Bilaga 1 

   

Biobiljetter lottas ut 
 

Låter något av ovanstående lockande? Då vill jag att du tar chansen och 
är med i mitt examensarbete.  

Jag heter Jenny Simonsson och läser till optiker på Högskolan i Kalmar. 
Nu när jag ska göra mitt examensarbete behöver jag försökspersoner.  

Jag söker dig som har eller har haft linser, och som har 
fyllt 18 år.  

Mitt examensarbete går ut på att se om hornhinnans form påverkas 
eller inte av bärandet av en mjuk kontaktlins. Som försöksperson kan du 
när som helst avbryta ditt deltagande utan att förklara varför. Det 
resultat som framkommer i min studie kan inte efteråt spåras tillbaka 
till dig på något sätt. 

För mer information kontakta:  

 

Jenny Simonsson:    073-xxxxxxx 

    js22kx@student.hik.se 

 

Handledare Oskar Johansson:   0480-xxxxxx 

    oskar.johansson@hik.se 
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Bilaga 2 

       

Informerat samtycke  –  En mjuk kontaktlins påverkan på corneas 

topografi 

 

Syftet med min studie är att se om bärandet av en mjuk kontaktlins 

påverkar corneas topografi.  Valda kontaktlinser är PureVision och 

PureVision Toric. Valet föll på dessa kontaktlinser då de släpper igenom 

mycket syre och är lite styvare. Resultatet av mina mätningar kommer att 

sparas och redovisas. Men det kommer inte efteråt kunna spåras tillbaka till 

dig. Tack för att du vill medverka i mitt examensarbete! 

Innan några mätningar genomförs kommer du som försöksperson ha blivit 

ombedd att inte använda dina egna kontaktlinser på 3 dagar. Detta för att 

dina hornhinnors form ska ha hunnit stabiliseras, så att dina egna linser 

inte påverkar mina mätningar.  

Under första besöket kommer jag inleda med frågor och undersökningar för 

att ta reda på om det är lämpligt att just du är med i studien. Jag kommer 

att undersöka dina ögon med ett biomikroskop för att se så att dina ögon är 

friska och att du kan använda linser. Om allt ser bra ut kommer dina 

hornhinnors form att mätas upp i en topograf. För att få ett statistisk 

säkrare värde mäts varje öga 3 gånger.  

Sedan undersöks ditt synfel för att veta vilka linser som du kan använda. 

Finns linser med dina styrkor på lager kommer du få testa dem direkt. 

Linsernas styrkor kommer utvärderas så att jag vet att de motsvarar ditt 

behov. Därefter bedömer jag, tillsammans med min handledare, linsernas 

passform och rörelse. Om linserna inte finns hemma får du komma på ett 

extra besök när linserna har kommit hem. Detta för att vi måste se att 

linserna passar dina ögon.  

Linserna ska du sedan använda under dagtid i 15 dagar. Du bör använda 

linserna minst 5 timmar/dag. Med dig hem får du ett linsetui och en liten 

flaska linsvätska.  

På sista besöket kommer linsernas styrka att utvärderas igen.  Du ska därför 

ha linserna på dig när du kommer på detta besök. Sedan kommer du få ta 

av dig linserna och dina hornhinnors form kommer återigen att mätas. För 

att se att dina ögon mår bra kommer jag att titta på dem i biomikroskopet 

igen. Dessa mätningar kommer att ta ca 90 minuter och är uppdelade på 2-3 

besök beroende på om linserna finns på lager. Det första besöket kommer ta 



ca 60 minuter om linserna finns hemma och det andra besöket kommer ta 

20-30 minuter.   

Jag har härmed tagit del av informationen både muntligt och skriftligt. Jag 

har haft möjlighet att ställa frågor. Jag är medveten om att det är frivilligt att 

delta och att jag när som helst kan välja att avbryta utan att förklara varför. 

Jag vet om att resultatet som framkommer i studien efteråt inte kan spåras 

tillbaka till mig.  

 

 

 

_______________________________    

Ort och datum 

 

_______________________________  ________________________________ 

Namn    Underskrift 

      

 

 

 

 

Jenny Simonsson Handledare: Oskar Johansson,  

js22kx@student.hik.se  Leg. optiker, BSc Optom/universitetsadjunkt 

073-xxxxxxx   oskar.johansson@hik.se 

   0480-xxxxxx 
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Syftet med min studie är att se om hornhinnans form påverkas eller inte av bärandet av en 

mjuk kontaktlins.  

Du kommer 3 dagar innan försöket bli ombedd att inte använda dina egna linser alls. Detta 

för att dina hornhinnor ska stabiliseras och dina linser inte ska påverka mina mätningar.  

Sedan kommer du på besök hos mig (vi optikerstudenter håller till på Västergård).  Jag 

kommer inleda besöket med lite information så att du förstår syftet med min studie och mina 

mätningar. Jag kommer även behöva ställa några frågor för att veta om det är lämpligt att 

just du deltar i min studie. Därnäst kommer jag mäta hornhinnornas form och undersöka så 

att dina ögon är friska och att du kan bära linser. Sen följer synundersökning för att prova ut 

styrkor till dina linser. Finns linser med dina styrkor hemma få du direkt prova linserna, och 

så utvärderas styrkorna så att jag vet att de möter dina behov. Linsernas passform och 

rörelse kommer efteråt att bedömas av mig och min handledare.  

Linserna du kommer få använda är antingen PureVision® eller PureVision Toric®. Du får 

sedan gå hem med linserna, nytt linsetui samt en liten flaska linsvätska. Sedan får du under 

dagtid i minst 15 dagar använda dina linser. Du ska bära dina linser minst 5 timmar/dag.  

Sedan bokas ett nytt besök för att igen mäta formen på dina hornhinnor. Jag tittar även så att 

dina ögon mår bra. Det blir alltså minst 2 besök. Det första besöket tar ca 60 min och det 

andra 20-30min. Skulle det vara så att dina linser inte finns på lagret, får du komma på ett 

extra besök när de har levererats till oss, så att vi får se om de passar. Totalt kommer alltså 

besöken ta 90 minuter, uppdelat på 2-3 besök, beroende på vårt lager.  

Efter det att du deltagit i studien är du med i mitt lotteri där du har chans att vinna 1 biobiljett. 

Du kan inte få ett linsrecept, men du kan få ett recept för glasögon om du skulle vilja det.  

Har du fler frågor? 

Jenny Simonsson Handledare: Oskar Johansson,  

js22kx@student.hik.se  Leg. optiker, BSc Optom/universitetsadjunkt 

073-xxxxxxx    oskar.johansson@hik.se 0480-xxxxxx 
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Försöksperson:_________ Datum:_______________ Kl:_________ 

Namn:_____________________________________ Personnr:_________________________ 

Mobiltfn:___________________________________ E:mail:___________________________ 

 

Tidigare korrektion Sfär Cylinder Axel Visus Binokulär visus 

Höger           

Vänster           

Övrigt:_______________________________________________________ 

Anamnes:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

PD (avstånd) H: _______ V: _______ Binokulärt: _______ 

Fri visus (avstånd) H: _______ V: _______ Binokulärt: _______ 

 

Refraktion Sfär Cylinder Axel Visus Binokulärt visus 

Höger           

Vänster           

 

Ordination Sfär Cylinder Axel Visus Binokulärt visus PD ∞ 

Höger            

Vänster             

 

Övrigt:______________________________________________________________ 



Gradering av främre segmentet H V 

Ögonlock     

Meiboms körtlar     

Evertering     

Conjuntiva     

Cornea     

Tårfilm     

 

Övriga 

fynd:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

K-värden Horisontellt  Axel Vertikalt Axel 

 Höger         

  Vänster         

     Topografi 

              

Provlins #1 Sfär Cylinder Axel Visus Binokulär visus 

H           

V           

 

Linsens parametrar:___________________________________________________________ 

Bedömning:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Överrefraktion Sfär Cylinder Axel Visus Binokulär visus 

Höger           

Vänster           
 

Purevision® Sfär Cylinder Axel Visus Binokulär visus 

H           

V           

 

Linsens parametrar:_____________________________________________ 

Övrigt:______________________________________________________________________ 

Datum för återbesök:_______________  Kl:_______________ 
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Försöksperson:_______  Datum:________ Kl:_________ 

Namn:________________________________________ Personnr:___________ 

 

Anamnes:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Purevision® Sfär Cylinder Axel Visus Binokulär visus 

H           

V           

 

Linsens parametrar:_____________________________________________ 

 

Överrefraktion Sfär Cylinder Axel Visus Binokulär visus 

Höger           

Vänster           

 

Topografi                

 

Övrigt:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

Gradering av främre segmentet H V 

Ögonlock     

Meiboms körtlar     

Evertering     

Conjuntiva     

Cornea     

Tårfilm     

 

 

Övriga 

fynd:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Övrigt:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Följande tabell visar radier innan (α) och efter (β) 15 dagars bärande av PureVision® eller 

PureVision Toric®. FP1 = försöksperson 1, A = apex, T2 = 2 millimeter från apex i temporal 

riktning.    

  T2 T1 A N1 N2 I2 I1 A S1 S2 

FP1 α 7,74 7,69 7,61 7,69 7,67 7,61 7,63 7,61 7,67 7,71 

FP1 α 7,735 7,7 7,67 7,66 7,65 7,6 7,61 7,67 7,67 7,7 

FP1 α 7,73 7,69 7,63 7,67 7,67 7,61 7,62 7,63 7,65 7,7 

FP1 β 7,76 7,75 7,74 7,74 7,62 7,6 7,63 7,74 7,72 7,66 

FP1 β 7,725 7,75 7,74 7,72 7,59 7,59 7,64 7,74 7,7 7,655 

FP1 β 7,75 7,77 7,67 7,72 7,62 7,58 7,64 7,67 7,7 7,66 

FP2 α 7,39 7,37 7,32 7,36 7,35 7,29 7,31 7,32 7,29 7,33 

FP2 α 7,41 7,36 7,29 7,36 7,35 7,27 7,29 7,29 7,31 7,35 

FP2 α 7,43 7,4 7,32 7,39 7,38 7,32 7,34 7,32 7,33 7,38 

FP2 β 7,36 7,33 7,29 7,29 7,3 7,23 7,25 7,29 7,27 7,3 

FP2 β 7,44 7,39 7,29 7,36 7,37 7,32 7,29 7,29 7,34 7,37 

FP2 β 7,41 7,35 7,24 7,32 7,33 7,29 7,28 7,24 7,27 7,31 

FP3 α 7,42 7,36 7,35 7,42 7,44 7,33 7,36 7,35 7,35 7,4 

FP3 α 7,4 7,37 7,32 7,39 7,43 7,34 7,32 7,32 7,31 7,38 

FP3 α 7,4 7,36 7,34 7,28 7,4 7,31 7,3 7,34 7,3 7,34 

FP3 β 7,38 7,36 7,29 7,38 7,42 7,29 7,25 7,29 7,31 7,36 

FP3 β 7,42 7,39 7,33 7,35 7,43 7,33 7,32 7,33 7,33 7,38 

FP3 β 7,43 7,38 7,37 7,39 7,45 7,37 7,35 7,37 7,36 7,41 

FP4 α 7,68 7,63 7,55 7,64 7,64 7,55 7,54 7,55 7,52 7,56 

FP4 α 7,675 7,63 7,52 7,6 7,6 7,53 7,52 7,52 7,48 7,51 

FP4 α 7,73 7,67 7,59 7,66 7,66 7,575 7,55 7,59 7,54 7,56 

FP4 β 7,715 7,68 7,61 7,66 7,67 7,58 7,57 7,61 7,56 7,59 

FP4 β 7,76 7,72 7,64 7,69 7,72 7,62 7,6 7,64 7,6 7,62 

FP4 β 7,73 7,71 7,59 7,64 7,65 7,57 7,55 7,59 7,54 7,52 

FP5 α 7,32 7,3 7,26 7,23 7,24 7,33 7,28 7,26 7,195 6,96 

FP5 α 7,31 7,3 7,26 7,25 7,24 7,32 7,27 7,26 7,23 6,97 

FP5 α 7,29 7,27 7,24 7,24 7,21 7,29 7,27 7,24 7,2 7,05 

FP5 β 7,31 7,28 7,21 7,22 7,26 7,33 7,26 7,21 7,18 7,14 

FP5 β 7,29 7,24 7,2 7,24 7,265 7,32 7,26 7,2 7,17 7,13 

FP5 β 7,3 7,26 7,23 7,25 7,27 7,32 7,235 7,23 7,2 7,13 

FP6 α 8,02 7,97 8 7,8 7,905 7,78 7,89 8 7,655 7,66 

FP6 α 7,96 7,88 7,96 7,85 7,985 7,83 7,82 7,96 7,5 7,65 

FP6 α 7,975 7,95 7,8 7,93 7,97 7,8 7,77 7,8 7,72 7,72 

FP6 β 7,92 7,91 7,8 7,98 8,02 7,87 7,82 7,8 7,73 7,73 

FP6 β 7,95 7,93 7,85 7,9 7,955 7,85 7,74 7,85 7,74 7,69 

FP6 β 8,01 7,98 7,76 7,97 8,04 7,83 7,8 7,76 7,77 7,74 

 



 

 

FP7 α 7,54 7,49 7,45 7,47 7,52 7,49 7,51 7,45 7,47 7,49 

FP7 α 7,53 7,51 7,41 7,43 7,48 7,5 7,44 7,41 7,44 7,44 

FP7 α 7,53 7,5 7,41 7,43 7,47 7,44 7,45 7,41 7,465 7,51 

FP7 β 7,52 7,47 7,43 7,46 7,54 7,51 7,46 7,43 7,52 7,55 

FP7 β 7,51 7,48 7,45 7,46 7,51 7,48 7,51 7,45 7,48 7,51 

FP7 β 7,57 7,5 7,53 7,52 7,6 7,4 7,37 7,53 7,64 7,73 

FP8 α 7,31 7,3 7,32 7,35 7,41 7,25 7,27 7,32 7,245 7,28 

FP8 α 7,33 7,36 7,36 7,34 7,39 7,26 7,27 7,36 7,32 7,29 

FP8 α 7,35 7,35 7,29 7,37 7,41 7,27 7,28 7,29 7,29 7,33 

FP8 β 7,32 7,34 7,41 7,33 7,35 7,31 7,37 7,41 7,19 7,18 

FP8 β 7,28 7,26 7,22 7,29 7,35 7,22 7,23 7,22 7,22 7,27 

FP8 β 7,245 7,24 7,24 7,24 7,33 7,21 7,28 7,24 7,21 7,3 

FP9 α 7,63 7,62 7,51 7,59 7,56 7,6 7,6 7,51 7,6 7,66 

FP9 α 7,64 7,56 7,45 7,6 7,6 7,6 7,63 7,45 7,62 7,66 

FP9 α 7,63 7,595 7,51 7,56 7,56 7,58 7,66 7,51 7,63 7,66 

FP9 β 7,67 7,65 7,58 7,58 7,58 7,67 7,64 7,58 7,66 7,71 

FP9 β 7,65 7,59 7,55 7,55 7,54 7,63 7,62 7,55 7,63 7,67 

FP9 β 7,7 7,6 7,61 7,57 7,605 7,68 7,67 7,61 7,63 7,66 

FP10 α 8 7,96 7,84 7,95 8,01 7,705 7,74 7,84 7,815 7,94 

FP10 α 7,96 7,97 7,85 7,94 7,99 7,68 7,75 7,85 7,82 7,91 

FP10  α 7,96 7,94 7,82 7,94 7,99 7,72 7,73 7,82 7,76 7,88 

FP10 β 8,03 8,01 7,91 8,03 8,08 7,8 7,85 7,91 7,91 7,7 

FP10 β 8,03 7,93 7,87 7,91 8,04 7,73 7,81 7,87 7,84 x 

FP10 β 8,06 7,985 8,08 7,98 7,98 7,73 7,84 8,08 7,86 7,89 

FP11 α 7,47 7,47 7,43 7,44 7,5 7,4 7,41 7,43 7,45 7,46 

FP11 α 7,49 7,47 7,43 7,49 7,54 7,41 7,43 7,43 7,51 7,43 

FP11  α 7,47 7,46 7,46 7,48 7,49 7,43 7,45 7,46 7,43 7,42 

FP11 β 7,48 7,41 7,4 7,48 7,53 7,45 7,43 7,4 7,48 7,49 

FP11 β 7,5 7,44 7,43 7,46 7,525 7,5 7,46 7,43 7,49 7,52 

FP11 β 7,51 7,46 7,43 7,46 7,54 7,5 7,49 7,43 7,52 7,57 

 

 

 

 

 

 



Följande 4 tabeller visar e-värden innan (α) och efter (β) 15 dagars bärande av PureVision® 

eller PureVision Toric®. 

α Horisontellt  α Vertikalt 

FP1 0,5 0,52 0,52  FP1 0,5 0,5 0,49 

FP2 0,33 0,42 0,41  FP2 0,47 0,54 0,46 

FP3 0,49 0,61 0,49  FP3 0,33 0,5 0,42 

FP4 0,44 0,35 0,44  FP4 0,41 0,41 0,39 

FP5 0,41 0,41 0,39  FP5 0,4 0,41 0,39 

FP6 0,48 0,47 0,47  FP6 0,37 0,49 0,45 

FP7 0,51 0,51 0,52  FP7 0,45 0,41 0,52 

FP8 0,49 0,46 0,4  FP8 0,44 0,42 0,44 

FP9 0,52 0,52 0,49  FP9 0,48 0,52 0,5 

FP10 0,55 0,53 0,57  FP10 0,48 0,54 0,54 

FP11 0,48 0,39 0,42  FP11 0,46 0,41 0,46 

         

β Horisontellt  β Vertikalt 

FP1 0,62 0,55 0,55  FP1 0,5 0,46 0,57 

FP2 0,45 0,4 0,45  FP2 0,44 0,52 0,44 

FP3 0,5 0,56 0,54  FP3 0,42 0,46 0,42 

FP4 0,5 0,48 0,4  FP4 0,4 0,41 0,4 

FP5 0,41 0,4 0,41  FP5 0,4 0,42 0,42 

FP6 0,48 0,5 0,46  FP6 0,44 0,46 0,46 

FP7 0,28 0,46 0,61  FP7 0,39 0,45 0,33 

FP8 0,42 0,44 0,33  FP8 0,47 0,42 0,33 

FP9 0,55 0,53 0,57  FP9 0,55 0,55 0,57 

FP10 0,55 0,58 0,53  FP10 0,41 0,45 0,44 

FP11 0,37 -0,03 0,08  FP11 0,37 -0,03 0,08 

 

 


