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Abstrakt 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om en sfärisk endagars silikonhydrogel 

lins (clariti® 1day) vid sporadiska tillfällen kan ordineras istället för en torisk endagars 

silikonhydrogel lins (clariti® 1day toric) vid -0,75 DC i astigmatism. 

 

Metod: I studien undersöktes 26 personer varav 14 kunde delta. Deltagarnas ålder var 

mellan 18-40 år. Mätningarna genomfördes på 14 vänster ögon med astigmatism på  -

0,75 DC. Kontaktlinserna som testades var clariti® 1day och clariti® 1day toric. Ett 

biomikroskop användes för att mäta inklinationen på linserna, undersöka central och 

korneal täckning samt passform och rörelse i olika led. Även undersökning med 

flouresecin och blått ljus utfördes på mätögat för att se om signifikanta stainings fanns(≥ 

grad 2). En ETDRS logMAR syntavla på 4 meters avstånd användes för att mäta hög 

(100%)  – och lågkontrast (10%). 

 

Resultat: Resultatet av denna studie visar ingen klinisk signifikant skillnad i visus dock 

blev det visusförändringar vid både hög – och lågkontrast mätningar. En förbättring med 

0,08 logMAR (4 optotyper) påträffades med de toriska linserna jämfört med de sfäriska 

vid högkontrast visusmätningar samt 0,03 logMAR (1,5 optotyp) bättre med de toriska 

vid lågkontrast visusmätningar.  

 

Slutsats: Denna studie visar ingen klinisk signifikant skillnad i visus mellan clariti® 

1day och clariti® 1day toric. Dock blev det visusförändringar med de toriska linserna vid 

både hög – och lågkontrast mätningar med 1,5-4 optotyper mer. 
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Summary 

 

The purpose of this study was to determine whether there is a significant difference in 

visual acuity or not between a spherical one day silicone hydrogel lenses (clariti® 1day) 

and a toric one day silicone hydrogel lenses (clariti® 1day toric). The study was 

conducted with the help of an ETDRS logMAR chart, with a testing distance of 4 

meters. Both high and low contrast visual acuity was examined.  

 

If no statistical significant difference is showed between these two lenses then clariti® 

1day may be prescribed instead of clariti® 1day toric, in some infrequently occasion as 

short vacations. Toric lenses could be harder to find in stores then the spherical lenses, 

if needed right away. The toric lenses could also be more expensive than the spherical 

lenses. If clariti® 1day could be prescribed for some occasions and still be able to 

maintain a good visual acuity when using them, then it might be possible to prescribe 

them when needed right away. 

 

In this study overall 26 eyes were tested, out of which 12 were excluded in the inclusion 

criteria due to that the participants had more or less astigmatism than what was needed 

or they had the astigmatism in the right eye. A total of 14 left eyes were examined. Two 

of the participants were men and 12 were women. All the participants had a cylinder of 

-0.75 D in the left eye. The participant were first corrected with a clariti® 1day 

spherical lens using their spherical eqvivalent power and after that with a torical lens 

(clariti® 1day toric). Both high and low contrast visual acuity were measured 

monoculary with both lenses in a photopic lightning.  

 

The study showed that the visual acuity in both high and low contrast was 1,5-4 letters 

better with the torical lenses than with the spherical lenses, even with -0.75 D 

astigmatism. However in this study there is no statistical significant improvement in 

visual acuity at a cylinder of -0,75D in either high or low contrast visual acuity 

measurements. That could be due to a small amount of participants in this study.  
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Nyckelord 
 

Silikonhydrogel, Clariti 1 Day, Clariti 1 Day Toric, högkontrastvisus, lågkontrastvisus, 

logMAR, astigmatism.  
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1 Introduktion 
Denna studie undersöker hur stor skillnad i synskärpa det blir vid hög – och lågkontrast 

visusmätningar med clariti® 1day jämfört med clariti® 1day toric vid minsta möjliga 

korrigering av astigmatism med linser, det vill säga -0,75 DC. Detta för att se om 

clariti® 1day eventuellt kan ordineras vid sporadiska tillfällen då clariti® 1day ej är 

tillgängligt. 

 

1.1 Astigmatism 

Vid astigmatism har ögats optiska system två huvudsnitt, där det ena snittet har en mer 

brytande effekt än det andra snittet (se figur 1). På grund av detta kan det optiska 

systemet inte framställa en skarp och tydlig bild på retina utan istället blir det två 

bildlinjer med minsta spridningscirkeln (MSC) mellan dessa två bildlinjer (Grosvenor, 

2007. s 17).  

  

 

 

Figur 1.  Brytning av ljus i ett astigmatiskt schematisk öga (egen bild) 

 

Astigmatism förekommer främst på grund av en ojämn kornea (Remington 2012, s.10) 

och benämns som brytningsfel dock kan även en jämn kornea ha astigmatism. Hos vissa 
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individer är dock inte kornean jämn utan flatare i ena meridianen och kupigare i det 

andra, lite som formen på en oval fotboll. (Kaimbo & Goggin, 2012. s. 59) 

 

1.1.1 Olika former av astigmatism 
Regelbunden astigmatism är den mest förekommande form av astigmatism. Detta 

beror på att kornea vanligtvis är mer kupig och bryter därmed mest i 90 o. Vid 

regelbunden astigmatism ligger den längsta krökningsradien samt den kortaste 

krökningsradien exakt 90 grader ifrån varandra (Rosenfield, 2006. s.12).   

 

Medregel astigmatism innebär är den vertikala krökningsradien är 90 o mot den 

horisontella radien. Detta innebär att den flataste krökningsradien ligger i den vertikala 

meridianen och det mest brytande snittet ligger i 90 o (± 30 grader), (Elliott & Flanagan, 

2014. s. 85) 

 

Motregel astigmatism innebär att det flataste värdet ligger i den horisontella 

meridianen och är det mest brytande snittet, det vill säga 180 grader (±30 grader), 

(Elliott & Flanagan 2014. s.85) 

 

Sneda axellägen, även kallad oblique, innebär att huvudsnitten ligger ±15 grader från 

medregel samt motregeln astigmatism (Elliott & Flanagan, 2014. s.85). 

 

Beroende på var i ögat som astigmatismen finns beläget delas den även in därefter. På 

så sätt är det lättare att förstå vilken del av det optiska systemet som är skälet till 

astigmatismen. Om astigmatismen befinner sig i kornea kallas det för en korneal 

astigmatism medan en astigmatism i linsen kallas för lentikulär astigmatism. Då ögats 

mest brytande medium är korneas främste yta leder detta till att den större delen av 

astigmatismen vanligtvis är korneal astigmatism (Rosenfield, 2006. s.12). 

 

1.2 Sfärisk ekvivalent 

Sfärisk ekvivalent används vid en del tillfällen vid korrigering av astigmatism med 

sfäriska kontaktlinser. För uträkning av den sfäriska ekvivalenten adderas sfären med 

halva cylinderstyrkan, det vill säga sfär + ½ cylinder (Benjamin, 2006. s.1045). 
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1.3 Mjuka kontaktlinser 

Julafton 1961 gjöts de fyra första mjuka kontaktlinserna av Otto Wichterle i hans 

källare. De första 1000 mjuka kontaktlinser som han framställde bestod av 80 % HEMA 

(2-hydroxyethylmethacrylate) samt 20 % DEGMA (diethylenglycol-metacyrlate), 

därefter framställdes de i 100 % HEMA (Bowden, 2009. s. 254). Kontaktlinsmaterial 

består i grunden av polymerer som byggs upp av kedjor av monomerer, sammansatta i 

ett visst mönster med tvärbindningar mellan kedjorna av polymerer. 

 

1982 utvecklades den första månadslinsen, Danalens, av Micheal Bay. 13 år senare 

utvecklades den första endagslinsens, Acuvue, av Johnson & Johnson och 1998 kom den 

första linsen i materialet silikonhydrogel (Phillips & Speedwell, 2007. s.16-19). 

 

I dagsläget finns en uppsjö av linser som består av konventionella linser som håller 

mellan 6 – 18 månader, och korttidslinser. Korttidslinser innefattar månads, 2-veckors 

och endagslinser (Phillips & Speedwell, 2007. s. 224) 

 

Silikonhydrogel och hydrogel linser är de vanligaste materialen vid tillverkning av 

mjuka kontaktlinser. Skillnaden i material mellan silikonhydrogel och hydrogel är 

främst att silikonhydrogel har ett högre Dk - och Dk/t värde än hydrogel (Phillips & 

Speedwell, 2007. s 225). Dk anger ett materials syrepermeabilitet och styrs av 

materialets egenskaper och dess tjocklek medan Dk/t står för syretransmittationen 

genom ett material. Dk/t styrs av materialets egenskaper och dess centrala tjocklek, 

genom att mäta den centrala tjockleken på en -3,00 dioptri lins. Det ger även en 

indikation på hur mycket syre ögat får med linsen på (Phillips & Speedwell, 2007. S 

225).  

Hydrogellinser är väldigt billiga att tillverka, är hydrofila, har god vätbarhet och hög 

flexibilitet. Dock har de låga Dk-värden och lägre modulus, vilket innebär att linsen har 

lättare att deformera och anpassa sig efter kornea. (Tighe, 2002. s.71-75) 

Genom att bland annat tillsätta silikon till hydrogelmaterial ökar Dk-värdet. Detta leder 

till att silikonhydrogel drar fördel av båda materialens egenskaper. Silikonhydrogel har 

högt Dk/t-värde, högre modulus vilket gör det mera stabilt och styvare i materialet. 

Flexibiliteten, vätbarheten och vätsketransporten är god tack vare tillsättning av 

hydrogel (Tighe, 2004. s 76-84) 
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Enligt Deborah F. Sweeney (2013) har silikonhydrogel linser eliminerat de fysiologiska 

tecknen som associeras med kontaktlinsinducerad hypoxi hos merdelen av användarna. 

Till detta inkluderas limbal rodnad, neovaskulisering, mikrocystor med mera. Det höga 

Dk/t värdet hos silikonhydrogel linser är bland det största skälet till minskning av 

korneala ödem hos patienter. Dock lider fortfarande patienter med höga refraktiva 

styrkor av korneala ödem vid bärande av dygnet-runt linser på grund av att 

linstjockleken ökar. Även studie av Fonn et al (1999)  visar en minskning av korneal 

ödem och studie av Dumbleton, Chalmers, Richter och Fonn (2001) visar en minskning 

av korneal vaskulisering vid användning av silikonhydrogel linser jämfört med 

hydrogellinser.  

 

Idag är många av endagslinserna begränsade till en viss totaldiameter samt radie vilket 

gör det mer begränsat för personer som inte faller inom de marginaler (Gasson & 

Morris, 2010. s.189). 

 

1.4 Toriska mjuka kontaktlinser 

Vid tillpassning av toriska kontaktlinser är det två faktorer som är viktiga: ytdesign och 

stabilisering av linsen. Två ytdesign finns tillgängliga, innertorisk och yttertorisk. Den 

bakre ytan på en innertorisk lins stabiliserar astigmatismen genom att forma sig efter 

kornea och linsens främre yta är sfärisk. Hos en yttertorisk lins är den främre ytan torisk 

och den bakre ytan sfärisk. (Efron, 2010.s 120). 

Dessa kan kombineras med olika stabiliseringsmetoder som bland annat torisk bakre 

yta, prisma ballast, trunkering och dynamisk stabilisering. Mjuka kontaktlinser 

maskerar inte astigmatismen utan istället anpassar linsen sig till korneas astigmatiska 

form (Efron, 2010. s 119). 

 

Torisk bakre yta - Vissa anser att det räcker enbart med en torisk bakre yta för att 

linsen skall stabilisera sig genom att den ”låser fast sig” på den astigmatiska kornea, 

medan andra anser att det krävs en prismaballast alternativ dynamiska stabilisering till 

(Efron, 2010. s. 120) 

 

Prisma ballast – Bas ner prisma, mellan 1-2 dioptrier, tillförs till nedre linskant och gör 

det tyngre. Därefter sköter gravitationen resten genom att rotera rätt linsen (Efron, 2010. 

s. 120-121) . 
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Dynamisk stabilisering – Den mest använda stabilisering metoden där linsen är 

tjockare klockan 3 och 9. Detta leder till att övre och nedre ögonlock stabiliserar linsen 

genom tryck (Efron, 2010. s 120-121).  

 

1.5 clariti® 1day och clariti® 1day toric 

 
 Tabell 1 - Parametrar för clariti® 1 day samt clariti® 1 day toric (Coopervision Product Guide, 

2016. s.5-6) 

 

 

Clariti® 1day är världens första och enda kompletta serie av endagars silikon hydrogel 

linser. Linserna förser ögat med upp till tre gånger så mycket syretransmitation som 

vanliga endagars hydrogellinser.  

Clariti® 1day toric är designade med en torisk bakre yta samt prismaballast för att 

stabilisera linsen så optimalt som möjligt och med en rotationsmarkering klockan 6.  

Linserna har en högvätskehalt och en lågmodulus och är även utrustade med UV-skydd 

för skydd mot skadliga UVA och UVB strålar (Coopervision Product Guide, 2016. s 5-

6). 

 

Denna stuide valde att undersöka clariti® 1day och clariti® 1day toric då inga tidigare 

studier har undersökt skillnad i visus mellan hög – och lågkontrast mätningar med en 

endagars silikonhydrogel. Tidigare studier använde sig av endagars hydrogellinser 

Linsens egenskaper clariti® 1day clariti® 1day toric

Radie 8,60 mm 8,60 mm

Diameter 14,10 mm 14,30 mm

Sfär

10D →-6,00D i 0,50-steg

-6,00D→-0,50D i 0,25-steg

+0,50D → +6,00D i 0,25-steg

+6,50D →+8,00D i 0,50-steg

-9,00D → 6,50D i 0,50 steg, -6,00D→±0,00D i 0,25 steg, +0,25D→+4,00D i 0,25 steg

Cylinder ----- 0,00 D -0,75 D -1,25 D -1,75 D -2,25 D

Bytesfrekvens Endags (1-dagars) Endags (1-dagars)

Axelläge
----- 10°→20°i 10°-steg,60°→120°i 10°-steg,

160°→180°i 10°-steg

Orienteringmarkeringar ----- Lägesmarkering kl 6

Lins material Somofilicon A Somofilicon A

Dygnet runt Nej Nej

Materialgrupp Silikonhydrogel Sil ikonhydrogel

Materialtil lbörighet II (mer än 50 % vätskehalt, icke jonisk) II (mer än 50 % vätskehalt, icke jonisk)

Centrumtjocklek 0,11 mm 0,11 mm

Vätskehalt 56 procent 56 procent

Dk 60    - 60.

Dk/t 57 - 57.

UV-fi lter Ja, klass II Ja, klass II

Kosmetisk färg Nej Nej

Hanteringfärg Nej Nej

Tillverkare Cooper Vison Cooper Vison
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respektive månadslinser samt två veckors silikonhydrogellinser alternativ en månads 

silikonhydrogellinser.  

 

1.6 Kontrast  

Vid synundersökningar undersöks oftast endast högkontrast visus då syntavlorna som 

används är designade så att kontrasten är så hög som möjligt och därför använder man 

sig av mörka optotyper mot en vit bakgrund för att få nästan 100 % kontrast. I verkliga 

livet ser vi inte allt i högkontrast utan även i lågkontrast. Att känna igen ansikten, titta 

upp mot himlen en molnig dag med mera är nästan 0 % kontrast, vilket innebär att det 

är viktigt att testa båda kontrasterna (Grosvennor, 2007. s 171)  

 

Enligt en studie av Pelli, Robson och Wilkson (1988) kom man fram till att låg - och 

högkontrasttavlor med optotyper är mera lämpliga än graderingstavlor eller gitter, då 

patienterna är mer bekanta och bekväma med optotyper än linjer. De ger även ett mer 

simultant test värde då det testar olika riktningar samt runda och sneda former och inte 

enbart raka linjer i olika riktningar som graderingstavlorna eller gitter.  Dock finns det 

studier som påpekar motsatsen som bland annat Christine Dickinson (1998, s 39) som 

menar att kontrastkänslighet som mäts med graderingstavlor/gitter är ett väsentligt 

bättre test, eftersom patienten måste kunna uppfatta objektet dem tittar på.  

 

1.6.1 Högkontrastvisus Mätningar 

 

LogMAR är logaritmen av MAR (Minimal Angle of Resolution), där varje rad består av 

fem optotyper av liknade läsbarhet samt ett poängsystem per optotyp.  Bailey och Lovie 

logMAR syntavla är av ”gold standard” vid mätning av synskärpa alternativ ETDRS 

syntavlan. De har en jämn progression av optotyperna från 1,0 logMAR till -0,3 

logMAR. Båda syntavlorna innehåller fem optotyper per rad med en progression i 

optotypstorlek per rad med 0,10 log enheter, där varje optotyp motsvarar 0.02 i värde 

(Bailey & Lovie-Kitchin, 2013. s 4-5).  Ju lägre värde desto högre visus och negativa 

värden indikerar på att patienten ser bättre än 1,0 i decimalvisus (Elliott & Flanagan, 

2014. s 33-37). 

 

Syntavlorna är kända för att ge de mest korrekta och urskiljande visusmätningar och är 

de mest användbara tavlorna inom kliniska forskningar och kliniska optiska mätningar.  

Mätningar av visus med hjälp av logMAR tavlor har visat sig ha dubbelt så bra 
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repeterbarhet än till exempel Snellen tavlan. LogMAR tavlorna är även upp till tre 

gånger så känsliga för förändringar mellan ögonen (Elliott & Flanagan, 2014. s 33-4). 

Enligt Kaiser (2009) det blev en mer korrekt och signifikant ökning av visus med 

ETDRS jämfört med Snellen. 

 

För vuxna finns två tavlor som används mest och dessa är The Bailey-Lovie chart samt 

ETDRS-tavlan, men det finns även en tavla som är speciellt utformad för barn det vill 

säga Glasgow Acuity Card även kallad för Keeler logMAR crowded chart (Elliott & 

Flanagan, 2014. s 33). 

 

Nedan följer ytterliggare högkontrast visusmätningar som används vid forskning inom 

optometri: 

 

MAR (Minimum Angle of Resolution) - Ögats förmåga att kunna uppfatta minsta 

detaljen beräknat i enheten bågminuter (Lay, Wickware & Rosenfield, 2009. s 174). 

 

Snellen – Är ett av dem vanligaste sätten att mätas visus på i USA samt England. 

Optotypernas storlek minskar oregelbundet per rad samtidigt som dem blir fler per rad 

ju mindre optotyperna blir (Lay, Wickware & Rosenfield, 2009. s 173-179). Detta 

genom att man dividerar testavståndet med avståndet för optotypen där fem bågminuter 

upptar synfältet. Visus 6/6 i Snellen indikerar att testavståndet är 6 meter och att den 

minsta optotypen upptar fem bågminuter av synfältet. I USA använder man sig av 

mätsystemet feet där motsvarande 6/6 är detsamma som 20/20, vilket motsvarar då även 

1,0 i decimalvisus alternativt 0,0 logMAR (Lay, Wickware & Rosenfield, 2009. s 174) 

 

Decimalvisus - Vid användning av decimalvisus, som används mest i bland annat 

Sverige, tas 1/MAR. Ju högre värde indikerar på högre visus och lägre värde på lägre 

visus. Exempelvis MAR 1’ = 1,0, MAR 2’ = 0,5 och MAR 0,5’ = 2,0 

 

1.6.2 Lågkontrastvisus Mätningar 

Högkontrast visusmätningar mäter enbart patientens visuella kvantitet, vilket inte ger 

oss direkt en bild på hur patientens visuella kvalitet är. Vi lever inte i en svart och vit 

värld med enbart högkontraster utan i en värld fylld med färger i olika spektrum och 

kontraster med massvis av visuell information. Därför kan det vara av intresse att mäta 
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lågkontrastkänsligheten hos en patient, det vill säga minsta möjliga kontrast som 

patienten kan urskilja (Lay, Wickware & Rosenfield, 2009. s 179). 

 

Kontrast betyder ”luminansskillnaden mellan två stimuli” och det finns två standard 

formler som används för att räkna ut kontrasten för ett givet föremål eller objekt. Den 

äldre formeln kallas för Webers kontrastformula och används mer vid en homogen 

bakgrund och formeln för denna lyder: Kontrast = (Lt-Lb)/ (Lb) där Lt & Lb står för 

luminansen av ett objekt och dess bakgrund (Lay, Wickware& Rosenfield, M. 2009, s, 

179-180). 

 

Michelsons kontrastformula används allt mer och mer i nuläget då den ger bättre 

sinusvågformade kontrastmätningar än Webers formula. Formeln är följande: 

Michelsons kontrast = (LMax - LMin)/ (LMax + LMin) där LMax & LMin står för maximala 

samt minimala luminansvärdet (Lay, Wickware & Rosenfield, 2009. s 179-180).  

 

Några av de mest användbara lågkontrast optotyp tavlorna på avstånd är Pelli-Robson 

low contrast chart, Bailey-Lovie low contrast chart och ETDRS low contrast charts. 

 

Pelli-Robson low contrast chart består vanligtvis av sju rader med sex optotyper på 

varje rad. Hälften av optotyperna på varje rad har samma kontrast medan den andra 

hälften har lägre kontrast, kontrasten sjunker med 0,15 logenheter mellan de två 

grupperna per rad.  Kontrasten går från 89 % på första raden till 0,5 % på sista raden, i 

0,15 logMAR enheter. Testavståndet är vanligtvis på 1 meters avstånd och avslutas när 

patienten har fel på tre optotyper på samma rad (Jackson & Wolffsohn, 2007.s 141-

142). 

 

Bailey-Lovie low contrast chart finns tillgängliga som en högkontrast syntavla med 

svarta optotyper på en vit plasttavla på ena sidan och en lågkontrast syntavla med 

optotyper i en gråskala på andra sidan. Lågkontrasten är på 10 % (Michaelson) 

alternativt 18 % (Webers) (Jackson, Wolffsohn, 2007. s 143-144). 

 

ETDRS low contrast chart är en kombination av Bailey-Lowie samt NAS/NRC 

working group 39 rekommendationer. Den stora skillnaden mellan dem är främst att 

testavståndet för ETDRS är på 4 meters avstånd jämfört med Bailey-Lovies avstånd på 
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6 meter. Bokstäverna som används som optotyper till ETDRS syntavlan är av Sloan 

familjen, vilket betyder att den är en enhet större än Bailey-Lovies optotyper. Båda 

logMAR syntavlorna innehåller fem optotyper per rad med en progression i 

optotypstorlek per rad med 0,10 log enheter. Även avståndet mellan raderna följer 

samma princip, det vill säga avståndet är lika med höjden av optotyperna i de två 

mindre raderna. ETDRS syntavlan följer även principen av logMAR och ger lika värde 

(0,02 logMAR enheter) för varje korrekta extra optotyp (Bailey & Lovie-Kitchin, 

2013). 

 

1.7 Tidigare Studier 

 

På The Ohio State University College of Optometry gjordes en liknande studie 2007 av 

Richdale, Berntsen, Mack, Merchea och Barr där man testade synskärpan hos låg – och 

medelastigmatiker med hjälp av sfäriska mjuka kontaktlinser samt toriska mjuka 

kontaktlinser. Denna studie innehöll 15 personer, varav 30 ögon undersöktes. 

Testpersonerna i studien hade astigmatism mellan -0,75 D till -2,00 D. Man provade 

fyra olika linser för att se ifall synskärpan blev bättre med ett visst märke. De fyra olika 

linserna som användes var Acuvue Advance (Vistakon), Biomedics55 (CooperVision), 

Frequency55 (CooperVision) och SofLens 66 (Bausch& Lomb). De två första linser är 

2 – veckors silikonhydrogel linser medan resterande är en månads hydrogellinser.  

 

Patienternas ögon dilaterades med 1 % tropocamide samt 2,5 % phenylephrine för att 

man skulle kunna utföra vågfront – och abberationsmätningar. Mätningarna utfördes 

monokulärt och med hjälp av en hög – och lågkontrast logMAR tavla på avstånd. 

Resultatet av denna studie gav ingen signifikant skillnad i synskärpa mellan de olika 

sfäriska linserna. Samma studie fann att deltagarna med låg astigmatism (≤1.00 DC) 

ökade med cirka en rad mer med de toriska linserna än med de sfäriska. Som förväntat 

ökade det mer vid högre astigmatism (1.25–2.00 DC) med cirka 8-12,5 optotyper med.  

 

En annan studie som utfördes 2010 i Turkiet av Kurna, Şengör, Ün och Aki jämfördes 

residual astigmatism och neutralisering av astigmatism av deltagare med -0,75 DC till -

1,25 DC. 60 deltagare delades in i fyra grupper beroende på deras astigmatism och de 

fick bära sfäriska och toriska kontaktlinser. Linserna som användes i denna studie var 

Focus® toric (Ciba), Freshlook® toric (Wesley Jessen) Focus visitint (Ciba), Freshlook 

LT ® (Wesley Jessen) samt Softlens-66 toric (Bausch and Lomb) och Softlens-66 
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(Bausch and Lomb). Hög – och lågkontrastmätningar utfördes med hjälp av en logMAR 

tavla och man utförde även topografmätningar innan och efter isättning av linserna för 

att se om det blev någon skillnad. I studien fann man en signifikant förbättring av 

neutralisering av astigmatism och minskning av residual astigmatism vid bärande av de 

toriska linserna vid både hög –och lågkontrast visusmätningar. 

 

Cho, Cheung och Charm utförde en liknande studie 2012, där de jämförde synskärpan 

hos personer med låg astigmatism, det vill säga mellan -0,75D till -1,25D. I studien 

använde de sig av Softlens Daily Disposable och Softlens Daily Disposable for 

Astigmatism för att kunna jämföra visus med och utan korrigering för astigmatismen. I 

studien deltog totalt 41 personer med myopi från -0,50 D till - 6,00 D och med en 

astigmatism på ≤ -1,25 D på minst ett öga. Deltagarna var mellan 19-40 år och med en 

medelålder på 23,3 år. Högkontrast (100 %) - och lågkontrast (10 %) logMAR syntavla 

användes för att mäta kontrast. Resultatet av denna studie visade en signifikant skillnad  

vid både de monokulära och de binokulära mätningarna som gjordes för astigmatism 

mellan -0,75D till -1,25D (p<0,01). Studien visade att det blev en signifikant förbättring 

av visus med de toriska linserna jämfört med de sfäriska linserna, även vid lägre 

astigmatism. 

 

En annan liknande studie som utfördes 2015 av Gaib och Vasudevan, undersökte och 

jämförde de objektiva och subjektiva skillnader mellan sfäriska och toriska linser, från 

olika linsmärken och företag, vid låg astigmatism. I studien deltog personer mellan 25-

35 års ålder, varav 40 ögon deltog. Kravet för att delta i studien var att deltagarna skulle 

ha en cylinder mellan -0,50 DC till -1,00DC samt ≤±3,00 DS i ett eller båda ögonen. I 

studien användes linssorterna Air Optix® Aqua och Intelliwave® toriska linser. Hög – 

och lågkontrastmätningar med en logMAR tavla användes på nära och avstånd.    

 

Det framkom ingen signifikant skillnad mellan de sfäriska och toriska linserna (p > 

0.05). En orsak till detta kan vara att linsrotationen påverkade patienterna olika. En 

annan anledning till att det inte blev en signifikant skillnad kan bero på att två olika 

linser användes med två olika material, det vill säga lotrafilcon A och Efrofilcon A. Där 

den ena linsmaterialet har högre modulus än den andra samt en högre vätskehalt som 

kan påverkat visus. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheung%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22118603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charm%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22118603
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2 Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om en sfärisk endagars silikonhydrogel lins 

(clariti® 1day) vid sporadiska tillfällen kan ordineras istället för en torisk endagars 

silikonhydrogel lins (clariti® 1day toric) vid -0,75 DC i astigmatism. 
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3 Material och metod. 

3.1 Försökspersoner och urval 

I denna studie medverkade totalt 26 personer varav 12 blev exkluderade då 

cylinderstyrkan var för hög respektive lägre än det som söktes till studien eller att 

cylinderstyrkan ej fanns på vänster öga utan höger. 14 vänsterögon med astigmatism på 

-0,75 DC medverkade i studien varav 12 var kvinnor och 2 män. Åldersspannen på 

deltagarna var mellan 18-40 och medelåldern på deltagarna var 22,4 år. 

 

Kravet för att delta i denna studie var att deltagarna var tvungna att vara mellan 18-40 

år. Detta på grund av att det inte skulle bli en försämring av lågkontrast mätningarna, 

försöka minska på tårfilmsrelaterade åldersförändringar samt presbyopi. Deltagarna 

skulle även ha en cylinder på -0,75 DC på ett eller båda ögonen, dock togs endast 

vänster ögats värden i hänsyn till i studien. Detta då det visade sig vara en stor skillnad i 

antal höger ögon med astigmatism på -0,75DC och vänster ögon med astigmatism på -

0,75DC (se bilaga 1). 

 

För att det inte skulle bli en stor korrelation mellan ögonen och då en statistisk riktlinje 

utförd av Armstrong (2012) visade att 84 % av 230 studier som publicerade i tre 

optometri journaler: Ophthalmic and Physiological Optics (OPO), Optometry and 

Vision Science (OVS) och i Clinical and Experimental Optometry (CEO) under 2009-

2012 utförde undersökningar på endast ett öga, valdes därefter endast vänster öga som 

mätöga.  

 

Mätvärdena som framkom under studien delades upp i monokulära värden. Deltagarnas 

medelrefraktion var -1,16 D i sfär och med en sfärisk avvikelse på ± 1,99.  

 

Deltagarna i denna studie söktes via ett inlägg på Facebook för optikerprogrammet år 3, 

genom en annons på LNU Kalmars anslagstavlor (se bilaga 2) som hängdes upp på 

Norrgård, på universitetsbiblioteket i Kalmar, på Kalmar nyckel och via muntliga besök 

hos år 1 och 2 på optikerprogrammet samt basåret för natur.   
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3.2 Material  

● Auto kerato-refractormeter KR-8100P - Topcon, China 

● ETDRS stationärtavla för 4 meter - Precision Vision, La Salle, IL, USA 

● clariti® 1day – CooperVison 

● clariti® 1day toric – Coopervision 

● Provglas och provbåge 

● Linjal från Hoya för mätning av HVID, pupillstorlek och palperbrala aperturen 

● Biomikroskop – Topcon T SL-7D 

● Bio Glo – Flourecin Sodium, HUB Pharmaceuticals, USA 

● Saltlösning - RINSE SB, Consol, Sverige 

 
 

3.3 Utförande  

Innan varje undersökning påbörjades blev varje patienten muntligt och skriftligt 

informerad om undersökningens gång.  Därefter ombads de skriva på ett informerat 

samtyckte (se bilaga 3) där det framgick att de godkände att en undersökning utfördes 

på dem samt att de när som helst under själva undersökningen kunde välja att inte delta 

mer och att all information som erhölls skulle avidentifieras.   

Vid besök blev patienten först undersökt med hjälpa av en auto kerato-refractormeter 

KR-8100P (Topcon, China) för att få ut ett objektivt värde. Detta genomfördes för att få 

ett startvärde inför den subjektiva refraktionen.  

Ett par provbågar med det objektiva värdet i sattes på patienten och en refraktion 

utfördes monokulärt, då endast vänster öga användes i denna studie. Slutrefraktionen i 

provbågen visade om patienten kunde delta i studien och den bestämde även sfären, 

cylinderstyrkan och axelläget på de toriska linserna som testades. De sfäriska linsernas 

styrka beräknades efter en sfärisk ekvivalent. Om rätt linser ej fanns hemma beställdes 

dessa hem och ett återbesök fick bokas.  

 

Därefter utfördes en noggrann kontroll av patientens ögon med hjälp av spaltlampa för 

att utesluta att patienten hade några skador, stainings med mera på ögats främre 

segment. Detta genomfördes först i vitt ljus där undersökning av bulbär konjuktival 

rodnad, limbal rodnad, blefarit, meimbomian gland dysfunction och korneal 

neovaskularisaton utfördes. Efteråt droppades patientens ögon med flourescin (Bio Glo, 

HUB Pharmaceuticals. USA) genom tillsättning av saltlösning (RINSE SB, Consol. 

Sverige) och undersöktes i blått ljus för att se om det fanns befintliga stainings. Det som 

undersöktes var konjuktivala och corneala stainings. Om allt var inom godkända värden, 
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det vill säga upp till grad 2, tillpassades patienten först med en sfärisk clariti® 1day 

(Coopervision, Rochester. New York) lins och sedan med clariti® 1day toric lins för 

astigmatism (Coopervision, Rochester. New York). Undersökaren satte i och tog ut 

linser på patienter som inte var vana linsbärare medan vana linsbärare fick lov att utföra 

detta själv.  

 

Efter isättning av de första linserna (clariti® 1day) undersöktes linserna i spaltlampan. 

Central och korneal täckning av lins, rörelse i sidled samt upp och ner undersöktes och 

även push-up test utfördes. Monokulär högkontrastvisus och lågkontrastvisus mätningar 

utfördes därefter med en stationär ETDRS logMAR (Precision Vision, La Salle, IL, 

USA) syntavla för 4 meters avstånd. Deltagarna ombads läsa från höger till vänster. 

Resultatet antecknades därefter (se bilaga 4) och linserna togs ut för isättning av clariti® 

1day toric.  

De toriska linserna placerades på deltagarens öga efter 5 minuter och fick sedan anpassa 

sig till ögat i ytterliggare 5 minuter innan kontroll i spaltlampa utfördes enligt Richdale 

et al (2009). Förutom att undersöka central – och korneal täckning, push-up och rörelse 

i olika led undersöktes även rotation och inklinationen av linserna. Rotationen 

bedömdes genom att en smal stråle från spaltlampan placerades vid markeringen på 

linsen och strålen roterades tills den var i linje med linsens markering. Godkänd 

inklination var 10 ⁰, då många linser roterar upp till 10 ⁰ från sin ursprungliga position 

(Bennett, Watanabe & Begley, 2009. s 349).  

Därefter utfördes en monokulär högkontrast visusmätning följt av en monokulär 

lågkontrast visusmätning, där deltagarna ombads att läsa från vänster till höger och 

linserna togs därefter ut. 

 

3.3.1 Mätning av visus 

Vid mätning av visus användes en stationär ETDRS logMAR syntavla med 100 % 

kontrast och 10 % kontrast, gjord för ett testavstånd på 4 meter, detta enligt tidigare 

studier som Cho, Cheng & Charm (2012). Denna studien använde sig av ETDRS 

logMAR syntavla då det ger ett större antal svarsalternativ vilket gör att de har ett 

övertag i nuläget (Elliott, 2006, s. 259) och de är mer lämpade för forskning inom 

optometri (Elliott & Flanagan, 2014. s 33-34). 

 

Att en stationär ETDRS logMAR tavla användes istället för en datoriserad logMAR 

tavla i form av till exempel Test Chart 2000 PRO beror på att tidigare studier som bland 
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annat Gaib och Vasudevan (2015), Cho, Cheung och Charm (2012), Kurna et al (2010) 

och Richdale et al (2007) använde sig av en stationär tavla. För att undvika att 

deltagarna memorerade optotyperna under tiden de undersöktes användes en sorts 

randomisering genom att deltagarna först ombads läsa från vänster till höger med 

clariti® 1day i hög- och lågkontrast, därefter ombedes de läsa från höger till vänster 

med clariti® 1day toric i hög- och lågkontrast. Deltagarna ombads även att börja läsa 

från den övre raden på syntavla och sedan fortsätta läsa varje rad  på syntavlan tills de 

nådde ett minimum av mindre än tre korrekta identifierade optotyper (Vectorvision, 

2016). Vid högkontrast mätning användes 100 % kontrast (se bild 2) och vid mätning av 

lågkontrast användes 10 % kontrast (se bild 3).   

 

 

(Bild 2: ETDRS logMAR högkontrast syntavla (100 %) som användes vid visusmätning) 
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 (Bild 3: 10 % lågkontrast ETDRS logMAR syntavla som användes vid 

visusmätning) 

 

Enligt Bailey (1993) sjunker visus med två rader (7-9 optotyper) när kontrasten sänks 

från 100 % till 10 %, hos patienter med normal synskärpa. Medan Dickinson (1998 s.37) 

förväntar sig att personer med normal synskärpa kommer få ett sämre resultat, 

alternativt lägre synskärpa, vid användning av en lågkontrast tavla. 

 

3.4 Statistik 

Resultaten som framkom ur studien sammanställdes i Microsoft Excel 2013. Statistiska 

tester som användes var medelvärde, standardavvikelse samt paired T-test för att 

kontrollera om resultaten var statistiskt signifikanta. 
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4 Resultat 

4.1 Monokulärt högkontrastvisus  

Undersökningarna som utfördes på deltagarna visar en viss visusskillnad med sfäriska 

och toriska linser. Medelvärdet av visus med sfäriska linser var -0,04 logMAR med 

standardavvikelse på (±)0,12 och med de toriska linserna var medelvärdet av visus -0,12 

logMAR med standardavvikelse på (±)0,23. Detta betyder att visus förbättrades med 

cirka fyra optotyper (0,08 logMAR) med de toriska linserna jämfört med dem sfäriska 

(se figur 2). Resultatet var ej statistiskt signifikant med P=0,26. Största skillnaden var 

en förbättring med 0,12 logMAR enheter mer med en torisk lins, medan det blev en 

försämring på 0,12 logMAR med de toriska linserna jämfört med de sfäriska linserna 

för en person och för en person blev det ingen skillnad mellan de två linserna (se figur 

3). 

 

 

  

Figur 2. Medelvärdet av det monokulärt uppmätta högkontrastvisus på vänster öga med 

sfäriska respektive toriska linser samt standard deviation för respektive lins. 
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Figur 3. Diagrammet visar högkontrastvisus för respektive deltagare med sfäriska och 

toriska linser. 

 

4.2 Monokulärt lågkontrastvisus 

Vid mätning av lågkontrastvisus på vänster öga visar även dessa mätningar att det sker 

en viss förbättring av visus med de toriska linserna jämfört med de sfäriska (se figur 4) 

med cirka 1,5 optotyp (0,03 logMAR) mer med de toriska än de sfäriska. Medelvärdet 

för visus med de sfäriska linserna är 0,16 logMAR med en standardavvikelse på 

(±)0,12. Medelvärdet för visus med dem toriska linserna är 0,13 logMAR, med en 

standard avvikelse på (±) 0,09.För tre utav deltagarna blev det ingen förändring i visus 

med respektive linser. En förbättring av visus med hela 2,6 logMAR enheter blev det 

för en patient med dem toriska linserna jämfört med dem sfäriska. En av deltagarna fick 

en försämring på 1,8 logMAR enheter med dem toriska linserna jämfört med dem 

sfäriska (se figur 5) 

T-test visar att P=0,26 vilket indikerar på att resultatet inte var statistiskt signifikant.   
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Figur 4. Medelvärdet av lågkontrastvisus på vänster öga med sfäriska respektive 

toriska linser och standardavvikelse för respektive lins. 

 

 

 

Figur 5. Diagrammet visar lågkontrastvisus för respektive deltagare med sfäriska och 

toriska linser 
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5 Diskussion  
 

Resultatet av studien visar att det inte är någon signifikant skillnad mellan de sfäriska 

och toriska linserna vid uppmätning av visus i högkontrast och mellan de sfäriska och 

toriska linserna vid lågkontrast visusmätning. Dock blev det trots allt en förbättring med 

de toriska linserna vid både hög – och lågkontrast mätningarna.  

 

De toriska linserna visade en förbättring med 4 optotyper vid högkontrast mätningar och 

1,5 optotyper vid lågkontrastmätningar. Vid korrekt korrigering av refraktionen borde 

lågkontrast visusmätningarna visa en högre förbättring med de toriska linserna jämfört 

med de sfäriska. Det låga resultatet kan bero på att linsens tillpassning eller linsrotation 

påverkade deltagarna mer eller mindre vilket visade sig mer vid mätning av visus i 

lågkontrast. Deltagarna kan även känt sig ovana att se och läsa optotyper på en logMAR 

ETDRS syntavla med en kontrast på 10 %, vilket kan ha fått deltagarna att känna sig 

osäkra. Risken finns att deltagarna endast läste det de såg med all säkerhet och inte 

vågade anta vad de såg .  

 

De flesta deltagarna i denna studie såg upp till 1,0 i decimal visus, vilket visar att de får 

god visus vid användning av de sfäriska linserna, dock inte lika bra och optimal som 

med de toriska. Tidigare studier som till exempel Cho, Cheung , Charm (2012) och 

Richdale et al (2007) visade att även vid låg astigmatism blev det en förbättring av visus 

med toriska linser jämfört med sfäriska, dock fick de fram en signifikant skillnad i sina 

studier vilket inte framkom i denna studie.  

  

Det låga p-värdet som framkom i både hög– och lågkontrast mätningarna genom paired 

t-test (two tailed) kan bero på en stor variation av deltagare samt att deltagarna i denna 

studie var väldigt få vilket ledde till ett lägre p-värde och ingen statistisk signifikant 

skillnad i studien.  

 

Resultatet hade eventuellt även blivit mer annorlunda om de sfäriska linserna inte hade 

tillpassat efter en sfäriska ekvivalent utan endast tillpassat efter den subjektiva sfären 

som kom fram under den monokulära synundersökningen.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheung%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22118603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charm%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22118603
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En hög standardavvikelse visar sig i figur 2, vilket troligtvis beror på att det var en stor 

skillnad i synskärpa mellan deltagarna vid högkontrastmätningen. En faktor som kan ha 

bidragit till detta kan vara att linserna som deltagarna fick tillpassade ej var helt 

optimala för dem, ett antal av deltagarna blev tillpassade linser som var mer löst 

alternativt tight tillpassade. En del deltagarna kan möjligtvis haft mer eller mindre torra 

ögon som kan ha påverkat visus. Vissa deltagare kan även ha varit väldigt känsliga för 

rotation av den toriska linsen som tillpassades, vilket kan ha påverkat visus.För framtida 

studier hade detta kunde tagits mer i hänsyn vid tillpassning av linserna för eventuellt 

bättre resultat, genom att kontrollera hur stor deltagarnas känslighet av cylinder rotering 

var. Genom att rotera cylinderaxeln framför deltagarnas ögon hade gränser för 

känslighet framkommit tydligare.  

 

De sfäriska linserna kan möjligtvis ordineras istället för de toriska linserna vid 

sporadiska tillfällen, om de toriska linserna inte finns tillgängliga. Dock kan detta inte 

säkerhetsställas då deltagarna i denna studie var för få för att ett slutgiltigt beslut kunde 

tas. Fördelen med att ordinera de sfäriska endagars linserna vid sporadiska tillfällen som 

till exempel semestrar, utflykter och liknande är att det inte kostar kunden lika mycket 

och är lättare att få tag på i butik alternativ beställa på internet vid akuta behov. Vid 

långvarigt användande är det dock bättre att tillpassa de toriska linserna även vid låg 

astigmatism för optimal synskärpa. 
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6 Slutsats 
Slutsatsen av denna studie visar att det inte påträffades någon signifikant skillnad 

mellan den sfäriska endagars silikonhydrogel linsen (clariti® 1day) och den toriska 

endagars silikonhydrogel linsen (clariti® 1day toric). Dock blev det en förbättring med 

de toriska linserna med 4 optotyper vid högkontrast visusmätningar och 1,5 optotyp 

med de toriska linserna vid lågkontrast visusmätningar 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1  

Antal deltagande med -0,75 DC i ett eller båda ögonen 

 

 

  

Deltagare Test öga OS sfär cylinder axel

1           OS -1,75 -0,75 180

2           OS 0,75 -0,75 90

3           OS -2 -0,75 90

4           OS 0,75 -0,75 180

5           OS -2,5 -0,75 90

6           OS -1,25 -0,75 80

9           OS -0,25 -0,75 20

10           OS 0,75 -0,75 20

11           OS 0,75 -0,75 85

12           OS -0,25 -0,75 20

13           OS -0,75 -0,75 70

14           OS -5,25 -0,75 20

18           OS -0,25 -0,75 20

25           OS -5 -0,75 175

Deltagare Test öga OD sfär cylinder axel

5          OD -3 -0,75 90

8          OD -3 -0,75 120

13          OD -0,5 -0,75 110

19          OD -0,75 -0,75 70



  
 

II 

 

 

Bilaga 2  

 

Deltagare sökes omgående till examensarbete 

på Linnéuniversitetet i Kalmar! 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Altina och jag läser sista året på Optikerutbildningen i Kalmar! Jag håller 

just nu på med mitt examensarbete och är i stort behov av deltagare som kan medverka i 

min studie! Jag gör en studie där man jämför två linser med varandra för att se om det 

blir någon större skillnad i synskärpa! Är du mellan 18-40 år gammal och vill ställa 

upp så hör gärna av dig för mer information! Det tar cirka 10 minuter för mig att 

undersöka om du kan vara med i studien eller ej då man letar efter ett visst 

brytningsfel!  

Alla deltagare bjuds på fika samt en chans att vinna en biobiljett! 

Studien kommer utföras på Linneuniversitet i Kalmar på Nygatan 18 B 

392 34 KALMAR.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakta: Altina Pllashniku 

Handledare: Oskar Johansson, Leg. Optiker (BSc Optom) Universitetsadjunkt                

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

 

Bilaga 3  

 

Informerat samtycke för studien korrigering av två olika linser vid låg 

astigmatism.   

Syftet med denna studie är att se om man vid sporadiska tillfällen kan ordinera en 

endags sfärisk silikonhydrogel lins för att korrigera astigmatism med -0,75D i 

cylinderstyrka, istället för en torisk endags silikonhydrogellins.  

Detta kommer att utföras: Uppmätning av habituella glasögon kommer att 

mätas upp i en vertometer alternativt att man mäter synfelet i en autorefraktor. 

Därefter kommer en monokulär synundersökning utföras i provbåge utifrån den 

objektiva refraktionen.  Sedan kommer 2 olika linser att tillpassas, finns inte 

linserna hemma kommer dessa att beställas och ytterligare ett besök kommer då 

att bokas. Därefter sätts dem första linserna på ögat och synskärpan kontrolleras i 

hög – och lågkontrast med hjälp av en stationär logMAR tavla. Samma sak utförs 

återigen dock med dem andra linserna. Dessa värden kommer sedan att jämföras.  

Undersökningen kommer att ta cirka 45 minuter. 

All data som samlas in kommer att avidentifieras.   

Handledare Oskar Johansson oskar.johansson@lnu.se 

______________________________________________________________   

Jag har muntligt och skriftligen informerats om studien och har tagit  

del av ovanstående skriftliga information. Jag är medveten om att mitt  

deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan  

närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  

Jag samtycker till att deltaga:   

Underskrift: ………………………………………………………….   

Namn: ……………………………… Datum: ………………….   

Födelseår/månad: ……/…… Telenr: ………………………………    

Vänliga hälsningar   

Altina Pllashniku 

 

Altina Pllashniku                                                   xxx@student.lnu.se 

Student                                                                           Telefonr: xxx 

Naturvetenskap/optometri                                      Adress Linnéuniversitetet, 39182 

Kalmar                                                     Besöksadress Smålandsgatan 26B   

 



  
 

IV 

 

Bilaga 4 

 

Journal för examensarbete i optometri 15 Hp – Altina Pllashniku 
 

Patient nr:                                                                                                           Datum:  

                                                                                                                            Tid:   

Anamnes sjd, mediciner, ögontrauman m.m:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Objektiv refraktion: OD:______________________OS:_________________________ 

 

PD: OD _______________________OS _____________________________ 

 

Fri visus: OD __________________ OS _______________________ 

 

Subjektiv refraktion:  OD sfär______cylinder________axelläge_______Visus_______ 

                                   OS sfär_______cylinder________axelläge_______Visus______ 

 

HVID:_____Pupillstorlek normal ljus:______dämpat ljus:___ Palp.appertur:____                               

 

Clariti® 1day: Sfär efter sfärisk ekvivalent ______________________ 

  

Linssits:  
OD:  Rörelse i sidled _________________Eftersläpp________________ Rörelse upp 

och ner____________ Pushup__________Kornealtäckning_________Centrering_____ 

OS: Rörelse i sidled _________________Eftersläpp________________ Rörelse upp 

och ner______________Push-Up_______________Korneal täckning__________ 

Centrering_____________ 

 

Högkontrastvisus (100%) :  

OD___________________________________________________________________ 

OS:___________________________________________________________________ 

 

Lågkontrastvisus (10%)    

OD___________________________________________________________________ 

OS____________________________________________________________________ 

 

 

Clariti® 1day toric:Sfär__________cylinder _________axelläge_____________ 

 

OD Rörelse i sidled _________________Eftersläpp________________Rörelse upp och 

ner______________Push-Up_______________Inklination______________Korneal 

täckning__________Centrering_____________ 

 

OS Rörelse i sidled _________________Eftersläpp________________Rörelse upp och 

ner______________Push-Up_______________Inklination______________Korneal 

täckning__________Centrering_____________ 

 



  
 

V 

 

Högkontrastvisus (100%) :  

OD__________________________________________________________________ 

 

OS:___________________________________________________________________ 

 

Lågkontrastvisus (10%)    

OD___________________________________________________________________ 

 

OS____________________________________________________________________ 

 

 

Övriga anteckningar: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 
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