
Ny kontaktlins för astigmatiker - PureVision 2HD for Astigmatism

STOCKHOLM april 2012. – PureVision 2 HD for Astigmatism  är en ny kontaktlins för astigmatiker från Bausch + Lomb. Kontaktlinsen ingår i produktserien
PureVision 2 HD (High Definition Optics) som är speciellt utformad för att ge linsbäraren skarp och klar syn, tydliga kontraster och undvika problem med
bländning. Linsen för astigmatiker korrigerar ögats brytningsfel och har ett unikt stabiliseringssystem som hanterar linsens rörelser i ögat.

−En av de största utmaningarna för astigmatiska kontaktlinsbärare är att få linsen att förbli stabil i ögat, för klar och skarp syn, säger Oxana Pastushenko,
Global Marketing Director, Contact Lenses – EMEA, Bausch + Lomb. En nyligen genomförd studie[1], NSIGHT, visar att just suddig, dimmig och skiftande
syn var det vanligaste och största problemet för kontaktlinsbärare med astigmatism.

Pure Vision 2 HD for Astigmatism är en av de tunnaste linserna på marknaden och ger mycket god syretillförsel till ögat. Linserna är lätta att hantera och
ligger i en fuktrik förpackningsvätska som ger utmärkt komfort vid isättningen. PureVision 2 HD for Astigmatism är tillgänglig i Norden från april 2012.

###

Fakta om astigmatism:
Astigmatism är ett brytningsfel som kan inträffa vid alla typer av synfel. En astigmatiker har en skev istället för rund krökning på hornhinnan, vilket ger
oskarp syn på alla avstånd. En vanlig missuppfattning är att astigmatism är svårt att korrigera med kontaktlinser, vilket idag inte är fallet. Korrigering kan
förstås även ske med glasögon.

Om Bausch + Lomb
Bausch+Lomb är en världens ledande tillverkare av ögonprodukter. Företaget ligger i framkant när det gäller tillverkning och marknadsföring av kontaktlinser,
skötselprodukter och kirurgisk ögonutrustning. Bausch+Lomb grundades 1853 och är ett av USA:s äldsta företag. Huvudkontoret finns i Rochester, N.Y,
USA och produkterna finns tillgängliga i fler än 100 länder. Mer information om företaget finns på www.bausch.com.
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[1] Needs, Symptoms, Incidence, Global eye Health Trends (NSIGHT) Study. Market Probe Europe. December 2009.


