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Solglasögon hjälper mot ögonsjukdomar 

-skydda dina ögon och den känsliga huden runt ögat i vårsolen 

 

Vårsolens strålar kan kännas härliga, men i verkligheten utsätter UV-strålningen dina 

oskyddade ögon för många sjukdomar. Vissa omständigheter och miljöer ökar risken 

för strålning ytterligare, men tumregeln är att ögonen alltid bör skyddas mot UV-

strålar. Genom använda solglasögon skyddar du dina ögon mot uppkomsten och 

utvecklingen av ögonsjukdomar. Du skyddar även den känsliga huden runt ögonen 

från tidigt åldrande. 

 

Memira listar fem fakta om UV-strålningens biverkningar vilka du effektivt kan hindra genom 

att använda solglasögon. 

 

1 Den kraftfulla UVB-strålningen kan orsaka så kallad snöblindhet, eller inflammation i 

hornhinnan som skadar ytan på ögonvävnaden. 

2 Långvarig och intensiv exponering för UVB-strålning kan göra att linsen i ögat blir långsamt 

grumlig, vilket kan leda till utveckling av grå starr. 

3 UV-strålning kan öka risken för utveckling av makuladegeneration. 

4 Exponering för UV-strålning ökar risken för koroidal melanom. 

5 UV-strålning orsakar förtjockning och skrynkling av huden. Solglasögon skyddar det 

känsliga området runt ögonen mot för tidigt åldrande. 

 

”Solglasögon skyddar även ögonen från mer än bara från UV-strålning. Vid uteaktiviteter 

såsom cykling skyddar solglasögon ögonen mot vind, smuts och andra föroreningar. "Det 

finns en mängd solglasögonmodeller för olika ansiktsformer och för olika syften – de som 

genomgått en ögonoperation behöver inte längre styrkor i sina solglasögon, så det ökar 

valmöjligheterna solglasögon kraftigt. I detta fall kan solglasögon även köpas för olika 

användningsområden. När du väljer solglasögon är det ändå viktigt att alltid kontrollera att 

glasögonen CE-märkta och har UV-skydd", säger optiker Aimo Paksuniemi från Memiras 

ögonklinik i Åbo.  

 

För mer information: 

Aimo Paksuniemi, optiker, 040 529 9452, aimo.paksuniemi@memira.fi  

Enni Hannula, kommunikations och marknadschef, 040 529 9453, enni.hannula@memira.fi 


