
ML Prisma forenkler og forbedrer det praktiske arbejde i forbindel-

se med patient undersøgelser takket være den forbedrede optiske 

kvalitet i forhold til typen ”Fresnel Press-on”. Det er et system af 

stel, flip-up´s og linser, som kan kombineres på utallige måder. 

Det gør det helt enkelt muligt at teste forskellige former for optiske 

løsninger i praksis. Systemet er desuden meget økonomisk, da 

alle dele i ML Prisma kan genanvendes.

En ny måde til praktisk test af forskellige optiske løsninger

STYRKE OMRÅDE:  
– 30 til + 30 dioptrier

MATERIALE: CR39
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> Stel og flip up
Stellet er med dobbelt-rand (med fleks-stang). Findes 
både til Ø38- og Ø48-millimeter linser.

Dobbelt-rand med flip. Findes både til Ø38- og Ø48- 
millimeter linser.

For begge typer stel og flip up er det muligt at tilpasse  
2 x linser pr. side – en prisme linse fortil og en sfærisk 
linse bagtil.

Da linserne er cirkulere kan linserne drejes rundt, så  
prismernes basis retning kan justeres præcist. 

En ny måde til praktisk test af forskellige optiske løsninger

> StørrelSer
ML Prisma kan leveres i to forskellige størrelser. Ø48-
millimeter til voksne og Ø38-millimeter til børn og til test  
i oculus stel.

> linSer
Cirkulære linser 
 
Ø48 millimeter med prismer op til 10 D eller sfæriske
styrker fra – 3 til +3 dioptrier.
Ø38 millimeter med prismer op til 15 D eller sfæriske 
styrker fra ±0 til +24 dioptrier.

Halvmåneformet linse

Kun tilgængelig i Ø38 millimeter og med prisme op til  
15 D eller sfæriske styrker fra ±0 til +24 dioptrier.

Linserne er:

– cirkulere så de kan drejes 360° rundt.

– produceret i CR39 hvilket er et materiale der ofte      
anvendes til optiske linser.

– slebet med en facet for at passe ind i stel og flip     
up´s.
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> flekSring i metal
Denne ring er en fleksibel metal ring, som man let 
kan presse en Ø38-millimeter linse ind i. Kan derefter 
placeres i et almindeligt prøvestel eller i test stellet som 
beskrevet nedenfor. Der kan også anvendes dobbeltklæ-
bende rund tape se art. 85001, til test på egen brille.

> prøveStel til børn
Prøvestel til Ø38-millimeter linser (for eksempel oculus 
stel) Findes i 3 størrelser:

• PD 50 millimeter (gule stænger)

• PD 55 millimeter (blå stænger)

• PD 60 millimeter (grønne stænger)

Stængerne er tilgængelige i 2 forskellige udførelser.

P D  55

 A. Almindelige stænger med fleks. 

P D 60

B. Lige stænger med justerbar silikone krog, der kan justere       

længden.

MUL TI  LEN S
P D  50

> teSt-box
Forskelligt udvalg af linser, flip ups og stel leveres i en 
slagfast plast box.

Komplet box:  

• Et stel

• Tre flipper

• Prisme linser: 
   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7D Fire af hver 
   8 og 10D   To af hver

• Sfæriske linser:  
   +0.5, +1.0, +1.5,  
   +2.0, +3.0 dioptrier  To af hver

Reduceret box: 

• Et stel

• To flipper

• Prisme linser:  
   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7D To af hver 
   8 og 10D   To af hver

• Sfæriske linser: 
   +1.0 og +2.0 dioptrier To af hver

TEST-BOX



Multilens er et verdensunikt specialoptisk firma. Specialslibninger af usædvanlige 

glas og optiske systemer samt filterfarver er vores specialitet. Det betyder, at vi 

skræddersyr optiske løsninger til alle typer mennesker. Vores udgangspunkt er 

øjet, synet og synsfunktionen og vores indstilling, intet problem er for svært at 

løse.Vi samarbejder med optikere, ortoptister og øjenlæger for at tilbyde alle typer 

mennesker de bedste optiske løsninger. Vi lytter og lærer hele tiden og deler 

med glæde ud af vores viden.

On Sight Vision ApS
www.onsightvision.dk
info@onsightvision.dk
Telefon 5761 1190
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