
 Linn Renström 

Huvudområde: Optometri 

Nivå: Grundnivå 

Nr: 2011: O12 

 

  

Institutionen för naturvetenskap 

 

 

 

 

Examensarbete 

 

 

 

 

Dehydrering av endagslinser in vivo 

 - en jämförande studie 

 



 



   

  

 

Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie 

 

Linn Renström 

 

Examensarbete, Optometri 15 hp, 2011 

Filosofie kandidatexamen  

 

 

Handledare:  

Oskar Johansson   Institutionen för naturvetenskap 

Leg. optiker (BSc optom.)  Linnéuniversitetet 

Universitetsadjunkt  391 82 Kalmar 

   

Examinator: 

Peter Gierow                    Institutionen för naturvetenskap 

Professor, FAAO Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar 

 

 

Examensarbetet ingår i Optikerprogrammet, 180 hp 

 

Abstrakt 

Syfte: Syftet med denna studie var att ta reda på hur mycket tre sorters endagslinser dehydrerar in 

vivo under en dags bärande samt att utvärdera om det finns något samband mellan dehydrering och 

upplevd komfort. 

 

Metoder: Tolv testdeltagare fick under tre dagar bära tre olika sorters endagslinser, en 

silikonhydrogellins (1 Day Acuvue TruEye) och två hydrogellinser (BioMedics 1Day, Dailies 

AquaComfort Plus). Kontaktlinserna vägdes före och efter ca 6 timmars bärtid, för att se om det 

fanns någon skillnad. Förändringen i vikt ansågs bero på förlust av vattenmassa, dvs.dehydrering. 

Viktminskningen för varje lins jämfördes sedan med resultaten från en komfortenkät där 

testdeltagarna fick graderade den upplevda komforten med vardera linssort.  

 

Resultat: Alla tre linssorterna i studien uppvisade en statistiskt signifikant viktminskning (P < 0,05). 

De högvätskehaltiga linserna (Dailies) förlorade minst i vikt, medan silikonhydrogellinserna 

(Acuvue TruEye) uppvisade den största procentuella viktminskningen. Mellan två av linssorterna 

(Dailies och Acuvue TruEye) fanns en signifikant skillnad i viktförändring. Graderingen av 

linskomforten visade ingen skillnad mellan de tre linssorterna och inget samband kunde hittas mellan 

dehydrering och subjektiv komfort. 

 

Slutsats: De tre kontaktlinserna i studien visade en statistiskt signifikant viktminskning, men inget 

samband kunde hittas mellan dehydrering och subjektiv komfort då resultaten inte ansågs vara 

tillförlitliga. 

 



   

  

Summary 

The purpose of this study was to determine the dehydration of daily disposable 

contact lenses in vivo and to evaluate if there is any association between contact 

lens dehydration and subjective comfort. 

 Twelve subjects were fitted with three pairs of daily disposable contact lenses, 

one silicone hydrogel lens (1 Day Acuvue TruEye) and two hydrogel lenses 

(BioMedics 1 Day and Dailies AquaComfort Plus), which they wore for three 

days, one pair of lenses for each day. The weight of the lenses was assessed 

using a gravimetric method; the lenses were weighed before insertion and after 

removal to see whether there had been any weight loss. The decrease in weight 

was assumed to be a loss of water mass, i.e. dehydration. Subjective comfort was 

rated by the participants after each lens had been worn and the comfort ratings 

were compared to how much the lenses had dehydrated.  

 All the lenses showed a significant decrease in weight after six hours of wear (P 

< 0,05). The silicone hydrogel lens (Acuvue TruEye) dehydrated more than the 

other two and the hydrogel lens (Dailies) showed the least amount of 

dehydration. There was a significant difference between the weight loss of two 

of the lenses (Acuvue TruEye and Dailies). There was no difference between the 

lenses in the comfort ratings and no correlation between dehydration and 

subjective comfort was found in this study. 

All lenses showed a statistically significant weight loss in this study, but no 

correlation was found between lens dehydration and subjective comfort as the 

results were considered to be unreliable. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

Endagslinser är idag ett populärt alternativ för kontaktlinsbärare (Efron et al., 

2010). De tillverkas i olika hydrogel och silikonhydrogelmaterial, två typer av 

plastmaterial som skiljer sig åt i struktur och egenskaper. Alla mjuka kontaktlinser 

innehåller vatten i någon omfattning och vatteninnehållet reglerar en rad 

egenskaper hos kontaktlinsen som påverkar linsens tillpassning och framförallt 

dess syregenomsläpplighet (Little & Bruce, 1995; Tighe, 2007, s. 69-73; 

Tranoudis & Efron, 2004b). Om linsen dehydrerar, dvs. om vattnet försvinner, 

kan dessa parametrar påverkas. Dehydrering av kontaktlinser är ett känt fenomen 

(Fonn, Situ & Simpson, 1999; Pritchard & Fonn, 1995) och det har undersökts i 

flertalet studier.  

Utöver påverkan på linsens prestationsförmåga anses dehydrering av kontaktlinser 

ha kopplingar till försämrad komfort och torrhetsbesvär hos linsbärare och det 

finns studier som tyder på detta (Efron & Brennan, 1988). Då komfortproblem är 

den vanligaste angivna orsaken till avbrutet linsbärande (Pritchard, Fonn & 

Brazeau, 1999) finns det ett intresse i att försöka utreda orsakerna till dessa 

problem.  

Hydrogel-och silikonhydrogellinser påverkas på olika sätt av dehydrering. De har 

strukturella skillnader som gör att effekterna av dehydrering hos hydrogel skiljer 

sig från de hos silikonhydrogelerna. Hydrogellinser är t.ex. helt beroende av 

vatteninnehållet för syretransport, medan silikonhydrogellinsernas syretransport 

sker genom dess aerofila byggstenar (Jones, May, Nazar & Simpson, 2002; Tighe, 

2007, s. 72-73). Hur mycket linserna dehydrerar anses bero på deras initiala 

vatteninnehåll, då högvätskehaltiga linser enligt flera studier förlorar mer vatten 

än lågvätskehaltiga och silikonhydrogellinser (Jones et al., 2002; Morgan & 

Efron, 2003; Ramamoorthy, Sinnott & Nichols, 2010). Oavsett vilket material det 

är så påverkas kontaktlinser av vattenförlust och det ligger i 

kontaktlinstillpassarens intresse att känna till hur de påverkas och vad det kan få 

för konsekvenser. 



   

2 

1.2 Kontaktlinsmaterial 

Hydrogel - och silikonhydrogellinser är båda tillverkade av polymerer, som är ett 

samlingsnamn för en grupp av material som har en förmåga att bilda långa stabila 

kedjor. Kedjorna är i sin tur uppbyggda av mindre molekyler, så kallade 

monomerer, som sammankopplas genom en process som kallas polymerisering. 

Polymerer kallas allmänt ”plaster”, en grupp där en mängd material ingår, så som 

thermoplaster, gummi och hydrogel. Deras unika egenskaper kommer från 

förmågan hos vissa atomer att förena sig och skapa stabila bindningar och det är 

främst kol som uppvisar denna egenskap. Polymererna kan vara helt naturliga (ex. 

cellulosa), modifierat naturliga (ex. cellulosa acetat) eller vara helt syntetiska (ex. 

PMMA). Egenskaperna hos en polymer bestäms av hur de funktionella grupperna 

hos varje monomer interagerar med varandra och sin omgivning. Genom att 

förändra ordningen mellan polymererna så kan man förändra materialets fysiska 

egenskaper (Tighe 2007, s. 60-63).   

Silikon är ett material som är baserat på kisel och kan binda till kol, väte och syre 

och påminner därför till viss del om kol genom dessa egenskaper. Antalet 

silikonbaserade polymerer är mycket färre än de kolbaserade och egenskaperna 

hos de två skiljer sig något från varandra. Silikonbaserade polymerer är både 

begränsade till antal och strukturell mångsidighet, men de har egenskaper som 

inte är uppnåeliga hos kolbaserade föreningar. Silikon har extremt hög 

syregenomsläpplighet, vilket är en önskvärd egenskap hos ett kontaktlinsmaterial, 

men det är samtidigt starkt vattenavstötande (Henry & DeKinder 2009, s. 232-

238; Tighe 2007, s. 60-62). 

Gemensamt för både silikonbaserade- och kolbaserade polymerer är att de är 

uppbyggda av många mindre enheter som är bundna till varandra i långa kedjor.  

Förhållandet mellan längden och tvärsnittsdiametern hos kedjorna gör dem 

förhållandevis mjuka och flexibla, samtidigt som det gör kedjorna starka. De 

egenskaperna gör att de passar utmärkt för kontaktlinstillverkning (Tighe 2007, s. 

60-63).  

Oavsett om en lins är tillverkad av silikonhydrogel eller hydrogel så är det vissa 

materialegenskaper man vill att den ska ha: hög syregenomsläpplighet, vara 

kemiskt och fysiskt stabilt, ha god vätbarhet, motstå bildning av beläggningar, 
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tålig, lätt att tillverka och vara ett klart optiskt medium (transparent). Genom att 

kombinera olika monomerer kan man förändra materialets fysiska och kemiska 

egenskaper, så som vatteninnehåll, refraktivt index, styvhet, mekanisk styrka och 

syregenomsläpplighet (Henry & DeKinder 2009, s. 232-233). Några av de 

vanligaste monomererna som används vid tillverkningen av hydrogellinser är:  

 2-hydroxyetyl metacrylat (HEMA), som är den monomer som användes vid 

tillverkningen av den första kommersiella kontaktlinsen och fortsätter att vara den 

vanligast förekommande. HEMA har ett vatteninnehåll på ca 38 %, men om man 

tillsätter andra monomerer kan man öka vatteninnehållet upp till ca 70 %. Det har 

god vätbarhet, är ett väldigt stabilt material och dess vatteninnehåll påverkas i 

liten utsträckning av förändringar i temperatur, pH och tonicitet, dock har det låg 

syregenomsläpplighet. 

 N-vinyl pyrrolidone (NVP) är mycket hydrofilt och används för att öka 

vatteninnehållet och ger därmed ökad syregenomsläpplighet. Det ger även god 

vätbarhet, men är känsligt för pH-förändringar. 

 Metyl metacrylat (MMA) används ibland för att sänka vatteninnehållet eller för 

att ge ökad styvhet och stabilitet hos materialet. Det ger utmärkt optisk klarhet, 

men har ingen syregenomsläpplighet. 

 Polyvinyl alkohol (PVA) ökar vatteninnehållet då det är väldigt hydrofilt. Det har 

hög biokompatibilitet, ger ökad stabilitet och styrka och hög optisk klarhet. Den är 

dock svår att tillverka. (Henry & DeKinder 2009, s. 232-233; Tranoudis & Efron, 

2004c).  

 

1.3 Hydrogel 

Hydrogeler är en klass av polymermaterial som kan absorbera stora mängder 

vatten utan att materialet upplöses. HEMA är namnet på monomerformen och 

polyHEMA är polymerformen, men även polyHEMA brukar ibland kallas 

HEMA. Det är ett hydrofilt material då det innehåller en fri hydroxylgrupp som 

binder vatten. De flesta mjuka kontaktlinser som finns tillgängliga idag innehåller 

någon form av HEMA, i kombination med andra monomerer. Nackdelarna med 

HEMA är att det bland annat är ömtåligt, det drar till sig beläggningar, har lågt Dk 

och kan missfärgas. (Hom & Bruce 2006, s. 314; Schacht, 2004).  I uttorkat 
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tillstånd är kontaktlinser hårda och sköra, men läggs de i vätska absorberar de en 

del av denna och de blir mjuka och flexibla. Funktionerna hos de kemiska 

(hydroxyl-) grupperna i hydrogelpolymerer är i huvudsak att attrahera och binda 

vatten. Mellan polymerkedjorna uppstår även mellanrum som kan fyllas med 

vätska om materialet blötläggs, vilket gör att materialet hydreras och därmed blir 

mjukt och smidigt. Denna förmåga kontrollerar materialets vätskeinnehåll (Henry 

& DeKinder 2009, s. 232). 

Hydrogellinsers funktion bestäms till största del av mängden vatten i materialet 

och varje förändring i vattenmängd kommer därför att ge en förändring av linsens 

dimensioner.  Den viktigaste egenskapen hos hydrogel för linsbruk kan därför 

sägas vara dess vatteninnehåll, då det kontrollerar syregenomsläpplighet, linsens 

dimensioner och beteende på ögat (Henry & DeKinder 2009, s.232-238; Tighe 

2007, s. 60-73; Tranoudis & Efron, 2004a, 2004b). 

 

1.4 Silikonhydrogel 

Silikongummi är ett material som kallas syntetiska elastomerer, som är flexibla 

och uppvisar gummilika egenskaper. Det är uppbyggt av polymerkedjor med hög 

rörlighet, som tillåter syre att diffundera genom materialet i hög hastighet. Det har 

extremt hög syregenomsläpplighet som fås från stommen i kedjorna vilken 

innehåller kisel- och syreatomer, som ger kedjorna flexibilitet och materialet hög 

löslighet för syre (Tighe 2007, s. 60-63). 

Hydrogellinser är beroende av vatten för syregenomsläpplighet. Silikon har 

extremt hög syregenomsläpplighet pga. sin kemiska struktur, men dessvärre är det 

väldigt hydrofobt och är därför inte lämpad för kontaktlinser i sin rena form. 

Genom att kombinera de två ville man få fram ett material som både hade 

silikonets höga syregenomsläpplighet och hydrogelens hydrofila egenskaper. Man 

ville ta fram ett material med så hög syrepermeabilitet som möjligt, för att möta 

corneas syrebehov (Tighe 2007, s. 62-65). Det var först i slutet på 1990-talet man 

framgångsrikt lyckades kombinera hydrogel och silikon och fick då fram ett 

material med hög syregenomsläpplighet som inte var beroende av vatteninnehållet 

(Henry & DeKinder 2009, s. 232-234). Silikonhydrogellinser har ofta ett lågt 

vätskeinnehåll, då materialet inte är beroende av vatten för att kunna släppa 
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igenom syre. Tvärtom ger ett ökat vatteninnehåll minskad syregenomsläpplighet, 

då vattenmolekylerna konkurrerar med syremolekylerna om utrymmet mellan 

polymerkedjorna. Däremot krävs en viss mängd vatten i silikonhydrogellinserna 

för att öka deras elasticitet, men vatteninnehållet är även viktigt för jontransporten 

genom linsen, då jontransporten medverkar i linsens förmåga att röra sig på ögat 

(Tighe 2007, s. 74-76). 

 

1.5 Endagslinser 

Endagslinser står idag för ca 30 % av mjuklinstillpassningarna och ser ut att öka i 

popularitet (Efron et al., 2010). Johnson & Johnson introducerade de första 

kommersiella endagslinserna på marknaden i USA under mitten av 1990-talet. 

Fördelarna var många; inga skötselsystem krävdes, smittorisken minskade och 

patienten fick en ny fräsch lins varje dag och de ökade snabbt i popularitet på 

marknaden (Jones & Dumbleton 2007, s. 223-225).  

 

1.6 Materialegenskaper 

1.6.1 Syrepermeabilitet 

För att upprätthålla en normal aerobisk metabolism i corneas epitel krävs 

tillräckligt med syre. Epitelet syresätts via tårfilmen, medan endotelet får syre från 

kammarvätskan i ögats främre kammare. Syret når corneas epitel genom syrerik 

tårvätska, som cirkulerar bakom kontaktlinsen eller diffunderar genom den. En 

kontaktlins på ögat delar tårfilmen i två lager och förändrar ögats förutsättningar 

för att ta upp syre. Om linsen inte kan transportera tillräckligt mycket syre kan 

detta leda till syrebrist i cornea (Forrester, Dick, McMenamin & Roberts 2008, s. 

212-213). För att corneas behov ska tillgodoses är det därför nödvändigt att 

kontaktlinsen kan släppa igenom tillräckligt mycket syre (Sweeney, Stretton, 

Fonn, Swarbrick & Holden 2007, s. 273-274). 

Syrepermeabilitet (Dk) är en materialegenskap hos linsmaterial, oberoende av 

storlek, form eller linsytans skick (Henry & DeKinder 2009, s. 238). Dk hos ett 

material bestäms av två faktorer; diffusion och löslighet. Dessa bestämmer hur 

mycket syre som når cornea genom linsen. Diffusionen bestäms av hastigheten i 
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vilken syremolekyler kan passera polymerkedjorna och lösligheten kontrolleras i 

sin tur av mängden syremolekyler inuti polymeren, dvs. mängden syre som 

materialet kan lösa upp. Permeabilitet (Dk) kan således sägas vara ett mått på hur 

mycket syre som diffunderar och löser sig i materialet (Tighe 2007, s. 72-73). 

Mängden syre som kan transporteras genom en specifik lins kallas 

syretransmission (Dk/t). Det är beroende av materialets Dk-värde och dess 

tjocklek, och kan i sin enkelhet sägas vara linsens Dk-värde dividerat med 

centrumtjockleken hos linsen multiplicerat med 10 (Tighe 2007, s. 72-73).  

Genom att tillsätta vatten till ett hårt polymermaterial (hydrogel) kan man öka 

diffusionen och lösligheten av syre. Ju mer vatten materialet innehåller desto mer 

syre kan det lösa och ger därmed högre permeabilitet (Tighe 2007, s. 68, s. 76). 

Förhållandet mellan ett materials syrepermeabilitet och vatteninnehåll är 

logaritmiskt och permeabiliteten ökar exponentiellt med vatteninnehållet. Enkelt 

sagt; ett ökat vatteninnehåll ger ökad syregenomsläpplighet i ett hydrogelmaterial. 

(Tighe 2007, s. 73). I silikonhydrogellinser är däremot syrepermeabiliteten ej 

beroende av vatteninnehållet. Förhållandet kan istället sägas vara det motsatta; 

syrepermeabiliteten ökar med minskat vatteninnehåll, då mängden silikon i 

förhållande till mängden vatten ökar och därmed även syregenomsläppligheten för 

materialet (Tighe 2007, s. 76; Morgan & Efron, 2003). 

 

1.6.2 Vatteninnehåll 

De flesta kontaktlinsmaterial absorberar vatten i viss mån. Mängden som 

absorberas uttrycks i regel som en procentandel av den totala vikten.  Material 

som absorberar <4% vatten kallas hydrofoba polymerer, medan de som absorberar 

≥4% vatten kallas hydrofila (Henry & DeKinder 2009, s. 237-238). 

Vatteninnehållet i en kontaktlins är mängden vatten som materialet kan absorbera 

när den placeras i en vätska. Det kallas equilibrium water content (EWC) och 

definieras som:  

EWC (%)= vikt av vatten/vikt av hydrerad gel x 100 %  

EWC kan variera med temperatur, då högre temperatur kan ge högre avdunstning. 

Man brukar ange vid vilken temperatur mätningarna gjordes, då det kan vara stora 
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skillnader mellan öga och förpackningsvätska (Henry & DeKinder 2009, s. 237-

238; Tighe 2007, s. 68-69). 

Vatteninnehållet i en lins är känsligt för förändringar i bl. a. temperatur, 

osmolalitet och pH. Hur känsliga de är beror på dess monomerstruktur och 

varierar därför mellan de olika linsmaterialen. Vattnet i ett polymermaterial är 

antingen bundet till polära grupper i polymerkärnan eller rör sig fritt i utrymmet 

mellan polymerkedjorna. Det fria vattnet diffunderar genom materialet och 

påverkar därmed syregenomsläppligheten i kontaktlinsen (Tighe 2007, s. 71-73). 

Det fria vattnet ökar med ett ökat totalt vatteninnehåll, medan det bundna vattnet 

förväntas vara detsamma hos linser med lägre såväl som med högre 

vatteninnehåll. Det är främst det fria vattnet som försvinner vid dehydrering, då 

det inte är bundet lika hårt till de polära grupperna (Tranoudis & Efron, 2004a). 

Som tidigare nämnt kan man variera förmågan att binda vätska genom att variera 

monomererna man tillsätter. Man blandar monomerer som väljs utifrån deras 

vattenbindande förmåga, så att man noggrant balanserar blandningen av hydrofila 

och hydrofoba komponenter och på så sätt kan man få fram ett önskat 

vatteninnehåll (Henry & DeKinder 2009, s. 232-234; Tighe 2007, s. 68-69). 

Vatteninnehållet reglerar en mängd egenskaper hos kontaktlinser, förutom 

syrepermeabiliteten. Det kontrollerar linsens dimensioner och hur stabila de är, 

utifrån hur mycket vatten den kan absorbera. Tillsammans med den kemiska 

strukturen bestämmer det även linsens mekaniska styrka; när materialet hydreras 

blir det både starkare såväl som mjukt och flexibelt. Dessvärre ger ett ökat 

vatteninnehåll även en minskad hållfasthet. Ju mer vatten polymeren innehåller, 

desto mer instabil blir dess inre struktur. Densiteten hos materialet kontrolleras av 

vatteninnehåll och monomersammansättningen. Det påverkar även linsens 

refraktiva brytningsindex som i stort sett minskar linjärt med ökat vatteninnehåll 

(Tighe 2007, s. 68-73). 

 

1.6.3 Gruppindelning 

U.S. Food and Drug Administration (FDA) har delat in mjuka kontaktlinser i fyra 

olika grupper, utifrån deras vattenhalt och jonicitet. Grunden för denna 

gruppindelning är att kontaktlinsmaterialens vattenhalt och jonisk laddning avgör 
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hur de interagerar med skötselvätskor. Det ger även en fingervisning om vilka 

egenskaper och vilket beteende man kan förvänta sig av en viss lins. Linserna 

brukar delas in efter jonicitet och vätskehalt; lågvätskehaltiga (<50 % vatten) och 

högvätskehaltiga (>50 % vatten), enligt följande: 

Grupp 1: lågvätskehaltiga, icke-joniska polymerer 

Grupp 2: högvätskehaltiga; icke-joniska polymerer 

Grupp 3: lågvätskehaltiga, joniska polymerer 

Grupp 4: högvätskehaltiga, joniska polymerer. 

Silikonhydrogel klassificeras inte enligt denna gruppindelning, då hydrogel och 

silikonhydrogel skiljer sig åt när det gäller grundläggande egenskaper som 

vätbarhet, vatteninnehåll och Dk (Henry & DeKinder 2009, s. 238-240). 

 

1.6.4 Dehydrering 

Då alla kontaktlinsmaterial innehåller vatten i någon utsträckning innebär det 

också att de kan förlora vätska; de dehydrerar. Linser är vid tillverkningen hårda 

och sköra, men när de hydreras sväller de och blir mjuka och gummi-lika. 

Förlorar de vätska kommer de att återgå till sitt torra och hårda tillstånd. 

Dehydreringen av en kontaktlins kan därför ha stora effekter på linsens 

prestationsförmåga och egenskaper. Den främsta effekten är den på 

syretransporten hos hydrogellinser, där minskat vatteninnehåll ger en direkt 

minskning av syregenomsläppligheten. Ju mindre vatten materialet innehåller 

desto sämre förmåga att transportera syre har det, då syret diffunderar genom 

hydrogellinsen med hjälp av vattenmolekylerna i polymermaterialet (Henry & 

DeKinder 2009, s. 237-238; Tighe 2007, s. 76-77). 

Silikonhydrogellinser skiljer sig från hydrogellinser i det avseendet, då dess 

syregenomsläpplighet kontrolleras av silikoninnehållet. Dehydrering av ett sådant 

linsmaterial kan istället leda till en ökning av syretransmissibiliteten, då mängden 

silikon i förhållande till vatten ökar. I en studie där man mätte dehydreringsgraden 

hos silikonhydrogellinser in vivo fann de att vattenförlusten från 

silikonhydrogellinser ledde till en ökning i syrepermeabilitet (Morgan & Efron, 
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2003). Silikonhydrogellinser uppvisar i regel mindre dehydrering än 

hydrogellinser, vilket tros bero på deras lägre vatteninnehåll (Jones et al., 2002; 

Morgan & Efron, 2003). 

Vatteninnehållet i kontaktlinsers polymerkärna består av bundet och fritt vatten 

och det fria vatten anses lämna linsen lättare än det bundna. Högvätskehaltiga 

linser har högre andel fritt vatten än lågvätskehaltiga och dehydreringen tros vara 

kontrollerad av diffusionen av det fria vattnet genom materialet (Tranoudis & 

Efron, 2004a). Därmed antas diffusionen och konsekvent dehydreringen vara 

högre i högvätskehaltiga linser. Ramamoorthy et al. (2010) undersökte sambandet 

mellan dehydrering och materialegenskaper och de fann att högvätskehaltiga 

hydrogellinser dehydrerade i större utsträckning än lågvätskehaltiga. Även Jones 

et al. (2002) fann att dehydreringen hos hydrogellinser var relaterat till 

vätskeinnehåll och att silikonhydrogellinser, sannolikt på grund av sitt lägre 

vatteninnehåll, förlorade mindre vätska än hydrogellinser. 

Dehydrering kan utöver minskad syregenomsläpplighet även påverka linssitsen 

genom att linsparametrarna förändras. Ett minskat vatteninnehåll kan förändra 

linsdiameter och linsens bakre radie. Totaldiametern hos linsen minskar och 

linsens bakre radie blir kupigare om linsen torkar ut, vilket har visats i studier av 

Tranoudis och Efron (2004b, 2004c) och kan leda till försämrad linssits. Sitter 

linsen för tight mot ögat kan inte tårvätskan nå under den för att syresätta cornea 

och skölja bort främmande partiklar och avfallsprodukter. Cornea kan i de fallen 

få försämrad syre-och näringsförsörjning, vilket i förlängningen leder till syrebrist 

(hypoxi) (Forrester et al. 2008, s. 212-213).  

En lins förmåga att binda vatten påverkar linsytans vätbarhet och 

friktionskoefficient. Normalt ska linsytan vara täckt av tårvätska; ett vätskelager 

som fungerar som ett smörjmedel mellan linsyta och ögonlockets insida. Det utgör 

även ett skyddande lager som förhindrar att vatten i linsen avdunstar. 

Kontaktlinsen stör tårfilmens normala struktur och funktion och om tårfilmen inte 

täcker hela linsen kommer avdunstningen från linsen att öka. Kontaktlinsers yta 

har en viss laddning pga. de polära grupperna i materialet. Linsytans laddning som 

bestämmer linsens vätbarhet, kontrolleras till stor del av dess vätskeinnehåll. Om 

linsen dehydrerar kommer således även dess vätbarhet att påverkas då linsytan 
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blir hydrofob. Har linsen dålig vätbarhet kommer det att ge en ofullständig tårfilm 

över linsen, vilket leder till ökad friktion mellan lins och ögonlock. Ökad friktion 

till följd av instabil tårfilm är i sin tur relaterat till torrhetsbesvär och 

komfortproblem (Little & Bruce, 1995; Nichols & Sinnott, 2006; Tighe 2007, 

s.72, s. 76-77).  

Dehydrering av kontaktlinser påverkas av många faktorer. Framförallt är 

linsmaterialet avgörande, men det är även högst individuellt hur mycket vatten 

som avdunstar, då tårvolym, tårosmolalitet, blinkvanor och storleken hos 

palpebrala aperturen till stor del bestämmer förutsättningarna. Även yttre faktorer 

som temperaturförändringar, luftfuktighet och vinddrag har stor påverkan på 

dehydreringsgraden (Gasson & Morris 2003, s. 89-90; Brennan, N., Efron, N., 

Bruce, A., Duldig, D. & Russo, N., 1988, i Jones et al., 2002; Tranoudis & Efron, 

2004b).  

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur mycket tre olika sorters endagslinser 

dehydrerar in vivo under en dags bärande samt att utvärdera om det finns något 

samband mellan dehydrering och upplevd komfort. 
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2. Material & Metoder 

 

2.1 Testdeltagarna 

I studien deltog 12 testdeltagare, varav alla var kvinnor, i åldrarna 21-26 år. De 

informerades i förhand om studiens syfte och tillvägagångssätt och fick godkänna 

och skriva under ett informerat samtycke till deltagande i studien (se bilaga 1). De 

fick även fylla i en frågeenkät där de graderade sina tidigare erfarenheter av 

kontaktlinsbärande och upplevd komfort. Medelvärdet på testdeltagarnas 

refraktionsfel var -2,13 ± 2,35 D och alla utom två hade mindre än 1,00 D i 

cylinderstyrka.  

 

2.1.1 Screening av testdeltagarna 

Inför studien utfördes en kontroll av testdeltagarnas lämplighet att medverka i 

studien. Kriterierna för deltagande var att de hade friska ögon, var vana 

kontaktlinsbärare och inte hade astigmatism större än -1,00 DC, då sfäriska linser 

användes i studien. Ingen hänsyn togs till kön eller ålder. Till att börja med togs 

en kortfattad anamnes, deras korrektion utvärderades, en hälsokontroll av ögonen 

utfördes och keratometervärden togs. I anamnesen tillfrågades testdeltagarna om 

deras tidigare erfarenhet av kontaktlinsbruk och vilken sorts linser de använde och 

hur dessa linser upplevdes, eventuella komfortproblem, allergier, sjukdomar och 

eventuellt bruk av mediciner.  

I autorefraktor (Auto Kerato-Refractometer KR-8100P, Topcon corporation, 

Japan) togs ett utgångsvärde som stod till grund för utvärderingen av 

testdeltagarens refraktionsvärden.  Hade testdeltagaren astigmatism mer än -1,00 

DC så bedömdes de ej vara lämpliga för studien, då linserna som användes i 

studien var sfäriska och ej korrigerade deras astigmatism och antogs därför vara 

undermåliga som synkorrektion. Två av deltagarna hade dock astigmatism något 

högre än -1,00 DS, men de uppgav att de inte besvärades av att vara 

underkorrigerade och därför bedömdes de kunna delta. 
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En kontroll av deltagarnas ögonhälsa gjordes sedan i ett biomikroskop (Topcon 

SL-7F, Topcon corporation, Japan), där ögats främre segment (conjunctiva, 

cornea, limbus och ögats yttre delar) undersöktes och graderades enligt Efron- och 

CCLRU-skalorna. Cornea färgades in med Fluorescein och granskades genom ett 

Wrattenfilter för att kontrollera om staining fanns.  Två av tesdeltagarna 

uppvisade staining, men denna bedömdes vara ytlig och ha liten utbredning. Efter 

att ha meddelat dem om deras tillstånd och fått deras godkännande, gjordes 

bedömningen att de kunde delta i studien utan större risk för att tillstånden skulle 

förvärras. I en keratometer (Opthalmometer OM-4, Topcon corporation, Japan) 

togs K-värden som användes till grund för att se om parametrarna för linserna i 

studien stämde överrens med ögats kurvatur. 

Linsens passform bedömdes i biomikroskop, där linssits och rörelse utvärderades. 

Alla testdeltagare i studien tillpassades enbart med de linser som bedömdes ha 

acceptabel passform för just den deltagaren. Ansågs en lins ej sitta godtagbart så 

uteslöts deltagaren från att bära den linsen i studien. För två av deltagarna i 

studien passade inte alla tre linssorter. För en av dem bedömdes linssitsen vara 

oacceptabel för två av linssorterna, medan för den andra bedömdes linsitsen vara 

oacceptabel endast för en av linssorterna. De deltog ändå i studien och bar de 

linser som bedömdes ha acceptabel linssits. 

  

2.2 Utförande av mätningar 

Tre olika slags endagslinser undersöktes i denna studie (se tabell 2). Två 

hydrogellinser och en silikonhydrogellins valdes utifrån vatteninnehåll. Ingen 

hänsyn togs till grupptillhörighet eller centrumtjocklek.  

För att bestämma vätskeinnehållet vägdes linserna med hjälp av en våg (Mettler 

Toledo AT261 DeltaRange®, Schweiz/USA), med en fyrasiffrig skala och 

känslighet på 0,01 mg. Vågplattan desinficerades med ett ytrengöringsmedel för 

att förhindra kontaminering av linsen. Linserna togs upp ur förvaringsvätskan i 

förpackningen med hjälp av en plastpincett försedd med gummitoppar för att 

förhindra att linsen skadades. Innan invägning av linsen tilläts överflödig vätska 

att droppa av och sedan att torka i undersökarens handflata under ca 5 sekunder. 

Linsen placerades på vågplattan och dess initiala vikt noterades. Mätningarna 



   

13 

upprepades tre gånger, mellan vilka linsen åter las i förvaringsvätskan under ca 5 

sekunder så att linsen kunde återfuktas. Inför varje mätning tilläts överflödig 

vätska droppa av linsen. Mätningarna upprepades tre gånger för att ett medelvärde 

skulle kunna tas. Efter att linsen vägts tre gånger placerades den ännu en gång i 

förvaringsvätskan innan den sattes på testdeltagarens öga. All hantering av linsen 

utfördes av samma person som utförde mätningarna för att säkerställa att alla 

linser som användes i studien hanterades likvärdigt. Studiens testdeltagare bar 

linserna under ca sex timmar i Linnéuniversitetets byggnader, under normala 

förhållanden där yttre omständigheter så som temperatur, luftdrag och 

luftfuktighet inte kunde kontrolleras. Efter sex timmar återvände testdeltagarna för 

att få linserna urtagna. Direkt efter uttagandet av linsen lades denna på vågen och 

vikten noterades. Vägningen av linsen upprepades inte denna gång, då den 

bedömdes hinna torka ut i för stor utsträckning. 

När testdeltagarna återkom efter ca 6 timmars bärtid fick de fylla i en 

komfortenkät (se bilaga 3) där de graderade den upplevda komforten. Detta 

upprepades för varje linssort de bar. I enkäten tillfrågades testdeltagarna först om 

deras tidigare erfarenhet av komfort vid kontaktlinsbärande; om de upplevde 

försämrad komfort någon gång och i så fall hur ofta och hur mycket de besvärades 

av det. De fick gradera komforten på en skala mellan ett och fem, där ett var ”inga 

problem” och fem var ”stora besvär”. Efter att ha burit varje linssort fick de 

gradera hur de hade upplevt komforten och om problemen var tydligare under 

någon del av dagen. Även här har en skala mellan ett och fem använts. 

 

2.3 Material 

Kontaktlinserna som användes i studien var endagslinser som valdes utifrån 

vattenhalt, då studiens huvudsyfte var att ta reda huruvida de olika linserna 

förlorade någon vätska och i vilken utsträckning. Det var två hydrogellinser; 

BioMedics ® 1 Day och DAILIES® AquaComfort Plus
TM

 och även en 

silikonhydrogellins: 1 DAY ACUVUE ® TruEye
TM

. (Se bilaga 2 för mer 

detaljer). Hydrogellinserna som valdes hade lägst respektive högst vätskeinnehåll 

hos de endagslinser som fanns tillgängliga för studien. Silikonhydrogellinsen 
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valdes baserat på att den var den enda tillgängliga endagslinsen tillverkad i 

silikonhydrogel på marknaden då studien genomfördes. 

 

2.4 Dataanalys  

Bearbetning och analys av mätdata utfördes med hjälp av Excel 2007. Student’s t-

test, tvåsidig och parad, användes för statistisk analys. Resultaten ansågs vara 

statistiskt signifikanta vid P < 0,05. Medelvärdet och standardavvikelse för både 

höger och vänster öga användes för alla deltagare utom en, där värdet från endast 

ett öga användes. Två av deltagarna kunde inte använda alla tre linssorterna; en 

bar endast en av linssorterna (BioMedics) och den andra deltagaren kunde bära 

två (Dailies och Acuvue TruEye). En testdeltagare kunde endast bära lins på 

höger öga och därmed mättes 21 linser av varje linssort. Alla värden i grafer och 

tabeller är medelvärde och standardavvikelse. 

Förändringen i vatteninnehåll hos linserna kan uttryckas som (ΔW = W’-W), eller 

som procentuell förändring [% ΔW = (ΔW/W×100)] där W är initialt 

vatteninnehåll och W’ är vatteninnehåll efter. (Brennan, N. A., Efron, N., Truong, 

V. & Watkins, R. D., 1986). Student’s t-test, tvåsidig och parad, användes för att 

jämföra förändringen i vikt för varje linssort för sig och för jämförelse av 

skillnader mellan medelvärdena för de tre linssorterna. 

 

2.4 Informationssökning 

Artikelsökningen gjordes i databasen Pubmed: http://www.pubmed.gov, och 

sökmotorn Google scholar: http://scholar.google.se/. Via referenslistor i de 

artiklar som hittades har mer material hittats. Information söktes även i böcker på 

Linnéuniversitetets bibliotek. 

 

 

 

http://www.pubmed.gov/
http://scholar.google.se/


   

15 

3. Resultat 

 

3.1 Viktförändring 

Medelvärden togs för varje linssorts vikt före och efter bärtid samt för differensen 

mellan dem. Medelvärdet av vikt före för ocufilcon B (BioMedics) var 0,0386 mg 

± 0,0053, för nelfilcon A (Dailies) 0,0296 mg ± 0,0032 och för narafilcon A 

(Acuvue TruEye) 0,0348 mg ± 0,0042. Bärtidernas medelvärde var 6:30 h för 

BioMedics, 5:53 h för Dailies och 6:15 h för Acuvue TruEye. 

Alla tre linssorterna minskade i vikt efter bärtid. Medelvärdet på viktminskningen 

för ocufilcon B var 0,0090 mg ± 0,0050, nelfilcon A 0,0066 mg ± 0,0025 och för 

narafilcon A 0,0088 mg ± 0,0032. Alla tre linserna uppvisade en statistiskt 

signifikant minskning, där t-test för var linssort visade P < 0,05. P-värden var för 

BioMedics P=6,72 E
-08

, Dailies P=1,59 E
-11

 och för TruEye P=6, 43 E
-12.  

 

 
Figur 1. Skillnaderna mellan kontaktlinsernas vikt (mg) före och efter 6 timmars bärtid. Figuren 

visar medelvärden och standaravvikelser. 

 

Den procentuella minskningen av vatteninnehåll för varje linssort var 23,33 % 

(ocufilconB), 22,19 % (narafilcon A) och 25,23 % (nelfilconA). Det fanns en 

statistiskt signifikant skillnad i viktminskning mellan Dailies och TruEye 
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(P=0,011). Vid jämförelse mellan de övriga linserna hittades ingen statistiskt 

signifikant skillnad (P > 0,05).  

 

 
Figur 2. Procentuell viktminskning för varje linssort. 

 

3.3 Komfort 

Testdeltagarnas tidigare upplevelse av kontaktlinsbärande, där komfort graderades 

på skalan 1 till 5 gav ett medelvärde på 2,83 ± 1,19. Medelvärdet för hur intensivt 

de upplevt eventuellt obehag var 2,83 ± 1,03 och för hur mycket de besvärats av 

obehaget var värdet 2,58 ± 1,24.  

Medelvärdena av komfortgradering för de olika linssorterna jämfördes med hjälp 

av Student’s t-test. Medelvärdena för varje linssort var för ocufilcon B 

(BioMedics): 2,36 ± 1,03, narafilcon A (Dailies): 2,00 ± 1,18 och nelfilcon A 

(Acuvue TruEye): 1,45 ± 0,93. T-test visade dock ingen statistisk signifikant 

skillnad för komforten mellan linssorterna (P > 0,05). 
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Figur 3. Medelvärden och standardavvikelser för komfortgradering av varje lins. 

 

I denna studie kunde ingen uppenbar relation hittas mellan viktförändring och 

komfortgradering. Ingen statistisk jämförelse gjordes mellan subjektiv komfort 

och linsernas uppmätta vattenförlust, då resultatet från enkäten inte kunde 

betraktas som tillförlitligt.  
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4. Diskussion  

 

4.1 Linsernas dehydrering 

Flera studier har visat att linser dehydrerar, både in vitro och in vivo (Fonn et al., 

1999; Jones et al., 2002; Morgan & Efron, 2003; Pritchard & Fonn, 1995; 

Ramamoorthy et al., 2010). I den här studien minskade alla tre linssorterna i vikt 

(BioMedics, Dailies och Acuvue TruEye). Skillnaden i vikt kan antas vara den 

mängd vätska som försvunnit under tiden linsen satt på ögat, dvs. hur mycket 

linsen dehydrerade. De uppvisade alla en statistiskt signifikant skillnad i vikt före 

och efter linsbärandet (P < 0,05) och Acuvue TruEye hade den största 

procentuella minskningen. I en jämförelse mellan linssorterna var det endast 

mellan Dailies och Acuvue TruEye som det fanns en signifikant skillnad i 

procentuell viktminskning (P = 0,011). 

Dailies (narafilcon A) som har den högsta vattenhalten (69 %) uppvisade den 

minsta procentuella minskningen. Generellt anses högvätskehaltiga linser 

dehydrera mer, något som har visats i ett flertal in vitro och in vivo studier (Jones 

et al., 2002; Morgan & Efron, 2003; Ramamoorthy et al., 2010). Detta tros bero 

på att högvätskehaltiga linsmaterial har större mängd s.k. fritt vatten i dess 

polymerstruktur och att det främst är det som avdunstar vid dehydrering 

(Tranoudis & Efron, 2004a). Dailies hade något kortare bärtid än de andra två 

linserna i den här studien vilket kan ha påverkat resultatet, men det finns studier 

som säger att den största dehydreringen hos en kontaktlins redan sker inom första 

timmen (Pritchard & Fonn, 1995), så den skillnaden borde inte ha alltför stor 

betydelse. I Dailies AquaComfort Plus har de vätande ämnena polyetylenglykol 

(PEG) och polyvinylalkohol (PVA) tillsatts för att öka dess vattenbindande 

förmåga. De hydrofila tillsatsämnena kan ha påverkat hur mycket vatten linserna 

släpper ifrån sig och kan möjligtvis vara en förklaring till varför Dailies inte 

minskade i vikt som förväntat utifrån dess vätskehalt.  

BioMedics (ocufilcon B) är inte en lågvätskehaltig lins (<50 %) i egentlig mening, 

utan mellanvätskehaltig. Skillnaden i vatteninnehåll mellan Dailies (69 %) och 

BioMedics (52 %) är därmed inte så stor och det kan förklara varför den 
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procentuella minskningen knappt skiljer sig åt mellan de två linssorterna. Hade 

skillnaden i vatteninnehåll varit större hade man kanske kunnat förvänta sig en 

större skillnad i dehydreringsgrad. BioMedics minskade märkbart i vikt, trots det 

lägre vätskeinnehållet (jämfört med Dailies). De innehåller inga extra tillsatta 

hydrofila monomerer som binder vatten, vilket kan vara en anledning till den 

relativt stora viktminskningen. 

Acuvue TruEye (nelfilcon A) som är en silikonhydrogellins och hade det lägsta 

vätskeinnehållet av linserna (46 %) i studien uppvisade den största procentuella 

minskningen (25,23 %). Det går emot teorin att silikonhydrogellinser dehydrerar i 

mindre utsträckning än hydrogellinser då de har lägre vatteninnehåll (Morgan & 

Efron, 2003). Vad den oväntat höga viktförändringen beror på är svårt att säga. 

Det var kanske mer skötselvätska kvar utanpå silikonhydrogellinserna vid 

invägningen. Det finns emellertid studier som visar att dehydreringen är 

oberoende av vatteninnehåll, utan istället varierar mellan olika linstyper (Pritchard 

& Fonn, 1995).  

I liknande studier av hydrogellinsers dehydrering visade etafilcon A en 

procentuell minskning av vatteninnehåll på 9,0 ± 2,6 % efter sju timmar (Pritchard 

& Fonn, 1995) och 4,6 ± 2,5 % och 3,9 ± 2,3 % i en annan studie (Fonn et al., 

1999). I de studierna användes dock en refraktometer, som mäter vätskehalt 

genom en bedömning av refraktivt index, istället för att jämföra vikt före och efter 

med hjälp av en våg som i den här studien. Vågar har använts i tidigare studier av 

vatteninnehåll och dehydreringsgrad (Jones et al., 2002; Morgan & Efron, 2003), 

men refraktometern används för att mäta vatteninnehåll i material och kan därför 

antas ha högre pålitlighet i just det avseendet än jämfört med att uppskatta 

minskad vattenmängd och beräkna (en skillnad i) vätskehalt utifrån det. 

Resultaten i de studierna visar på betydligt lägre minskning av vatteninnehåll än 

de som presenteras i den här studien. Det bör emellertid tilläggas att de ovan 

nämnda studierna utfördes på linser för längre bruk och i den här studien 

användes endagslinser och det kan därför vara svårt att jämföra resultaten mellan 

studierna. Material och framförallt tillverkningsmetoder skiljer linserna åt och de 

kan därför uppvisa olika beteende, inklusive dehydreringsgrad. Det är dock 

intressant i sammanhanget att se hur stor dehydreringsgrad kontaktlinser har 

uppvisat i andra studier. 



   

20 

Resultaten från den här studien tyder på att det finns en mätbar skillnad i vikt före 

och efter bärande, något som får antas vara dehydrering av linsen. Det finns 

dessvärre många brister i både metod och utförande av mätningarna och dessa kan 

ha påverkat resultaten i alltför stor utsträckning för att de ska kunna anses vara 

tillförlitliga. I liknande studier har mätningarna utförts med en våg av liknande 

slag som den som användes i den här studien (Jones et al., 2002; Morgan & Efron, 

2003). Skillnaden har varit att i de andra studierna har mätningarna utförts under 

mer kontrollerade former, där exempelvis de yttre omständigheterna 

(luftfuktighet, temperatur, vinddrag etc.) varit desamma för alla testdeltagarna, då 

dessa anses påverka dehydreringsgraden (Brennan, N., Efron, N. Bruce, A., 

Duldig, D. & Russo, N., 1988, i Jones et al., 2002). I den här studien har det inte 

varit möjligt att kontrollera miljön som mätningarna utfördes i. I studien vägdes 

varje lins tre gånger för att ett medelvärde skulle kunna tas fram. Dessvärre skiljde 

sig mätvärdena för varje lins åt så pass mycket att endast det första mätvärdet 

användes. Även det bör ha påverkat resultaten och gett något höga och ojämna 

mätvärden och därmed inte kan ses som alltför pålitliga. Bristande erfarenhet av 

mätinstrumentet är ännu en påverkande faktor, då det kan ha påverkat 

mätresultatens pålitlighet.  

I liknande studier har linsen torkats av eller låtits torka ut helt innan den vägdes 

för att undvika att eventuell kvarvarande förvaringsvätska på linsen påverkar 

mätresultaten (Jones et al., 2002; Morgan & Efron, 2003). Försök till att låta 

linsen torka något mellan mätningarna gjordes även i den här studien, men det är 

troligt att vätska fanns kvar på linsen. Det kan ha lett till att mätvärdena för vikten 

före linsbärandet är högre och därmed är den uppmätta skillnaden mellan vikt före 

och efter missvisande för linsernas egentliga dehydreringsgrad. Det går därför inte 

med säkerhet säga att linserna har förlorat vätska under bärtiden, dvs. dehydrerat, 

men det är rimligt att tro att så är fallet. Fortsatta undersökningar i ämnet bör 

göras, men under mer kontrollerade former, då komfortbesvär och torrhetskänsla 

är ett fortsatt stort problem för många kontaktlinsanvändare (Pritchard et al., 

1999) och då det kan finnas ett samband mellan dehydrering och komfort (Efron 

& Brennan, 1988). 
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4.2 Komfort 

Förutom att mäta huruvida endagslinserna dehydrerade eller inte, var syftet med 

den här studien att se om det fanns ett samband mellan linsdehydrering och 

subjektiv komfort. Det gick dessvärre inte att dra någon slutsats om det fanns 

något samband mellan dehydrering/viktminskning och upplevd komfort, då 

graderingsskalan i komfortenkäten troligen hade för liten känslighet för en sådan 

liten testgrupp. Mer tillförlitliga svar hade kanske kunnat fås om enkäten varit mer 

omfattande, med fler och mer ingående frågor om subjektiv komfort och om 

graderingsskalor med större känslighet, dvs. större än skalan 1 till 5, hade använts. 

Svaren på komfortenkäten kan inte sägas vara signifikanta då de har alltför stor 

standardavvikelse och därför kan betraktas vara rent slumpmässiga. Det går inte 

att göra en jämförelse mellan resultaten från komfortgraderingen och 

viktminskningen för att se om det finns något samband, då resultatet från enkäten 

inte kan betraktas som tillförlitligt. Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

linsorterna kunde därför heller visas i komfortenkäten, dvs. ingen lins kunde sägas 

vara mer komfortabel än de andra.  

 

De tre kontaktlinserna som undersöktes i studien tillhör alla olika grupper och 

skiljer sig mycket åt, i både material, design, tjocklek och vattenhalt. De har 

skilda materialegenskaper och det kan därför vara svårt att jämföra dem enbart 

utifrån vatteninnehåll, men huvudsyftet med studien var att se om det fanns någon 

uppenbar koppling mellan vatteninnehåll och dehydrering och därför togs ingen 

hänsyn till de andra parametrarna. Komfortproblem hos linsbärare är 

multifaktoriella, då det inte bara är egenskaperna hos linsen som påverkar utan 

även yttre (miljö) och inre (fysiologiska) omständigheter.  På grund av detta är det 

svårt att dra någon direkt slutsats om vad det är som orsakar problemen eller att 

hitta ett direkt samband mellan en enda faktor (linsernas vattenhalt i det här fallet) 

och den subjektiva komforten. 

Komfortproblem hos kontaktlinsbärare fortsätter att vara ett stort problem, vilket i 

många fall leder till avbrutet linsanvändande (Pritchard et al., 1999). Syftet med 

den här studien var att ta reda på om endagslinser dehydrerar in vivo och att se om 

det finns ett förhållande mellan dehydrering och subjektiva komfortbesvär. 

Linserna i den här studien uppvisade en signifikant viktminskning, men frågan är 
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om resultaten är tillförlitliga. Studien har för många felkällor för att egentligen 

kunna utesluta att resultaten är mer än slumpmässiga. Resultaten tyder/visar på att 

det sker en viktminskning/dehydrering, vilket är något som bör undersökas med 

fortsatta mätningar, men under mer kontrollerade former.  

 

4.3 Slutsats 

De tre kontaktlinserna i studien visade en statistiskt signifikant viktminskning, 

men inget samband kunde hittas mellan dehydrering och subjektiv komfort då 

resultaten inte ansågs vara tillförlitliga. 
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Informerat samtycke – dehydrering av endagslinser 

 

Tack för att du vill ställa upp på mitt examensarbete! 

 

Detta examensarbete har som mål att utvärdera hur mycket kontaktlinser för 

endagsbruk förlorar i vätskemängd under en dags bärande. Resultatet kommer 

att ställas i förhållande till hur komforten upplevs av bäraren, och om detta har 

något samband. 

 

 

Så går det till   

För att ta reda på om du är en lämplig testperson kommer jag att mäta dina 

synfel och jag kommer även att göra en bedömning av din ögonhälsa. Under 

studien kommer du under tre dagar att få bära en endagslins under sex timmar, 

då du får pröva en ny linssort varje dag. Detta kräver att du har möjlighet att 

träffa mig under tre dagars tid, på morgonen/förmiddagen och sedan igen efter 

ca sex timmar. Efter att ha burit respektive linssort så får du fylla i ett 

frågeformulär, där du värderar komforten hos linserna.  

 

Tiden för synundersökningen och de övriga preliminära mätningarna beräknar 

jag till ca 45 minuter. Vid återbesöken kommer det att ta ca 5-10 minuter per 

tillfälle. 

I händelse av att du skulle uppleva kraftigt obehag eller smärta orsakat av 

linserna så måste du snarast ta ur dem och sedan kontakta mig, så att jag kan 

undersöka dina ögon för att se så att inga skador har uppstått. Din ögonhälsa är 

viktigast! 

 

All registrering av ovan beskrivna undersökningar och mätresultat kommer att 

vara helt anonyma, dvs. de kommer endast att registreras med ålder och kön.  

 

Samtycke 

Jag har muntligt och skriftligen informerats om studien och har tagit del av 

ovanstående skriftliga information. Jag är medveten om att mitt deltagande är 

fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta 

mitt deltagande. 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien:    

 

Namnförtydligande:     Datum:  

 

Födelseår/månad:  /   Man / Kvinna    
 

  

Bilaga 1 

Linn Renström 
Student   

Optikerprogrammet årskurs 3 

073-8134480 mobil 

lr22da@student.lnu.se 

Oskar Johansson 

Handledare 
Leg. optiker, Universitetsadjunkt Linnéuniversitetet 

oskar.johansson@lnu.se 
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Kontaktlinserna i studien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn BioMedics ® 1 

Day 

DAILIES® 

AquaComfort 

Plus
TM

 

1 DAY ACUVUE ® 

TruEye
TM

 

Material Ocufilcon B  

(hydrogel) 

Nelfilcon A  

(hydrogel) 

Narafilcon A 

(silikonhydrogel) 

Tillverkare CooperVision Johnson & 

Johnson 

CIBA VISION 

Bytesfrekvens Endags Endags Endags 

Dygnet runt Nej Nej Nej 

Dk (barrer) 17 26 100 

Dk/t /FATT) 24 26 118 

Vatteninnehåll 52 % 69 % 46 % 

Grupp IV II I 

Centrumtjocklek 0,07 mm 0,1 mm 0,08 mm 

Totaldiameter 14,2 14,0 14,2 

Back optic zone 

radius 

8,7 8,7 8,5/9,0 

Vätande ämnen Nej Polyetylenglykol 

(PEG), 

polyvinylalkohol 

(PVA) 

Polyvinylpyrrolidon 

(PVP) 
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  Frågeenkät - Komfort vid kontaktlinsbärande 

 

Objekt no:  

Man/Kvinna 

 

 

Vänligen ringa in ditt svar för följande frågor angående kontaktlinsbärande och komfort: 

 

Tidigare upplevelse av kontaktlinsbärande: 

1. Under en vanlig dag med kontaktlinser på, hur ofta upplever du försämrad komfort i ögonen? 

(Torrhetskänsla, gruskänsla, kliande) 

Aldrig    Alltid 

1 2 3 4 5 

 

2. OM du känner försämrad komfort under dagen, hur intensiv är känslan? 

Inga besvär alls   Stora besvär 

1 2 3 4 5 

 

3. OM du upplever försämrad komfort, hur mycket stör det dig? 

Inte alls    Väldigt mycket 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Var god vänd sida 

 



      

 

 

Med provlins 1:     

1. Hur upplevde du komforten med provlinsen under dagen? 

Inga besvär alls   Stora besvär 

1 2 3 4 5 

2. OM du upplevde besvär med komforten var den då sämre under: 

 Förmiddag  Eftermiddag  Varierade under dagen. 

 

       

     

Med provlins 2:    

 1. Hur upplevde du komforten med provlinsen under dagen? 

Inga besvär alls   Stora besvär 

1 2 3 4 5 

2. OM du upplevde besvär med komforten var den då sämre under: 

 Förmiddag  Eftermiddag  Varierade under dagen. 

 

       

 

Med provlins 3:    

1. Hur upplevde du komforten med provlinsen under dagen? 

Inga besvär alls   Stora besvär 

1 2 3 4 5 

2. OM du upplevde besvär med komforten var den då sämre under: 

 Förmiddag  Eftermiddag  Varierade under dagen. 

 

Tack för din medverkan! 
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