
Lev livet!
Utan glasögon och linser.

Linsbyte – för dig över 
45 år
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”Jag är mycket nöjd med resultatet. Att slippa 
glasögon och linser när jag springer eller cyklar 
är så bra.” 

Kim Christensen – konsult och cyklist 
Linsbyte
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Lev livet!
Utan glasögon och linser.

Korrigera ditt synfel
Det är en stor befrielse att slippa glasögon och 
linser. Oavsett om du är närsynt, översynt, har 
astigmat ism (brytningsfel) eller är ålderssynt har vi 
operationsmetoder som gör att du kan slippa glas
ögon och linser.

Säkra metoder
På Memira använder vi endast metoder som är väl
beprövade. Metoder med stora mängder kliniska 
data, som bevisar en hög säkerhet och patientnöjd
het. Vår kvalitetsavdelning arbetar systematiskt 
med att följa upp resultat och säkra alla våra klinis
ka processer. Allt för att vi ska kunna erbjuda dig en 
trygg synkorrigerande operation – med bästa möj
liga resultat. 

En vardag med större frihet 
Många kunder beskriver det som att en helt ny värld 
öppnat sig för dem. Berättelserna är då ofta förknip
pade med vardagliga företeelser som att de numera 
kan läsa prislappar i affären och se väckar klockan 
direkt när de vaknar – utan att behöva famla efter 
glasögonen. Det är ofta i det lilla som förändringen 
är som mest påtaglig.

En fritid med större frihet
Bland våra tusentals kunder finns det bergsklättra
re, crossförare, fallskärmshoppare, surfare, jägare, 

ryttare och golfproffs. Föräldrar som vill leka med 
sina barn, utan att oroa sig för att glasögonen ska gå 
sönder. Unga som vill upptäcka världen med ett be
kymmer mindre i bagaget. Pensionärer som vill nju
ta av sin välförtjänta ledighet på bästa sätt. Listan 
kan göras lång, och den gemensamma nämnaren 
är drömmen om att obehindrat, och utan begräns
ningar, kunna utöva sina intressen.

Hör kunderna själva berätta
De som bäst kan vittna om resultatet av våra be
handlingar är de som själva genomfört en synkorri
gerande operation hos oss. På memira.se kan du 
läsa många kundberättelser, och har även möjlig
heten att ställa dina frågor till dem.

Du kan också ta del av hundratals kundomdömen 
på Trustpilot.

”Det enda jag ångrar är att jag inte gjorde det här tidigare” är en av de vanligaste 
kommentarerna som vi får höra från våra kunder.  Men livet pågår för fullt, och det 
är aldrig för sent att börja leva livet utan glasögon och linser. Detta vittnar många 

av våra kunder även om, när de beskriver sin syn korr i gerande operation som 
”det bästa jag har gjort”.



Varför är en person närsynt?
Vid närsynthet är ögats ljusbrytande förmåga 
för kraftig, vilket resulterar i att ljusstrålarna 
bryts för mycket och fokuseras en bit framför 
näthinnan. Detta beror oftast på att ögat är lite 
längre än det bör vara, men det kan också bero 
på att hornhinnan är för krökt och/eller att 
ögats naturliga lins är för stark.

Korrigering med linsbyte 
För att permanent korrigera närsynthet behö
ver egenskaperna hos antingen hornhinnan 
eller linsen förändras, så att ljuset kan brytas 
rätt. Vid ett linsbyte ersätts ögats naturliga lins 
med en ny lins med korrekt anpassad styrka. 
Den nya linsen bryter då ljusstrålarna rätt vid 
en punkt på näthinnan, istället för vid en punkt 
framför. För personer över 45 år är ett linsbyte 
det vi oftast rekommenderar för att korrigera 
närsynthet då det också ger möjlighet till kor
rigering av ålderssynthet.

Vad är ett synfel?
När du tittar på något kommer det ljusstrålar från objektet in i ögat. 

Vid normal syn bryts ljusstrålarna till en punkt på näthinnan, eftersom det är 
vid denna brytningspunkt som det uppstår skärpa. Objektet du fäster blicken 

på ses då klart och tydligt. Vid synfel fokuseras inte ljuset till denna punkt, 
utan till en punkt bakom eller framför näthinnan vilket gör att ljuset sprids 

över ett större område på näthinnan och gör bilden oklar.
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Närsynthet

Varför blir en person ålderssynt? 
Ögats två ljusbrytande komponenter är horn
hinnan och linsen. Hos yngre personer är linsen 
elastisk, och har därmed en förmåga att ack
ommodera. Det betyder att den ändrar form 
så att ljusstrålarna kan fokuseras på näthin
nan när man ser på nära håll. När vi kommer 
i 40-årsåldern börjar linsen att stelna, och för
mågan att ackommodera försämras gradvis 
upp till 60-årsåldern. Ljusstrålarna bryts istäl
let bakom näthinnan när du ser objekt på nära 
avstånd, vilket resulterar i att allt på nära håll 
uppfattas som suddigt.

Korrigering med linsbyte 
Ålderssynthet kan korrigeras permanent med 
hjälp av ett linsbyte. Det innebär att den gam
la, stela linsen tas ut och ersätts med en ny, 
konstgjord lins. Den nya linsen har de egen
skaper som krävs för att du ska kunna se bra 
på nära håll.

Ålderssynthet



Varför har en person astigmatism?
Vid astigmatism samlas ljus från vissa riktning
ar till en punkt, medan ljus från andra riktning
ar sprids ut. På så sätt kan bilden bli skarp i 
vissa riktningar, men oklar i andra. Detta be
ror ofta på att hornhinnan inte har den jämna 
krökning som den borde ha, men det kan ock
så vara ögats lins som har en form som orsakar 
astigmatismen. 

Korrigering med linsbyte 
För att permanent korrigera astigmatism behö
ver egenskaperna hos antingen hornhinnan el
ler linsen förändras, så att ljuset kan brytas rätt. 
Vid ett linsbyte ersätts ögats naturliga lins med 
en så kallad torisk lins, som förutom att korri
gera andra synfel också är specialanpassad för 
att korrigera astigmatism. För personer över 45 
år är ett linsbyte det vi oftast rekommenderar 
för att korrigera astigmatism, då det också ger 
möjlighet till korrigering av ålderssynthet.

Varför är en person översynt?
Vid översynthet är ögats ljusbrytande förmå
ga för svag, vilket resulterar i att ljusstrålarna 
bryts för lite och fokuseras en bit bakom nät
hinnan. Anledningen är oftast att ögat är kor
tare än det bör vara, men det kan också bero 
på att hornhinnan inte är tillräckligt krökt och/
eller att ögats naturliga lins är för svag.

Korrigering med linsbyte 
För att permanent korrigera översynthet be
höver egenskaperna hos antingen hornhinnan 
eller linsen förändras, så att ljuset kan brytas 
rätt. Vid ett linsbyte ersätts ögats naturliga lins 
med en ny lins med korrekt anpassad styrka. 
Den nya linsen bryter då ljusstrålarna rätt vid 
en punkt på näthinnan, istället för vid en punkt 
bakom. För personer över 45 år är ett linsbyte 
det vi oftast rekommenderar för att korrigera 
översynthet då det också ger möjlighet till kor
rigering av ålderssynthet.
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Översynthet Astigmatism

Visste du att?
Gula fläcken är det område på näthinnan som hjälper dig att se skarpt, och i dess centralgrop - 
fovea  uppstår den bästa synskärpan. Detta beror dels på den höga koncentrationen av färgkäns
liga synceller (tappar) i fördjupningen, dels på dess avsaknad av blodkärl. Det är vid denna punkt 
som ljusstrålarna ska brytas för att du ska kunna se skarpt.
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Varför Memira?

Högst kundnöjdhet
98% av våra kunder uppger i kundundersökningar 
att de är nöjda med sin synkorrigerande operation. 
Det påvisar att resultaten av våra synkorrigerande 
operationer blir så bra som våra kunder förväntat 
sig. Detta är en trygghet för dig som kund och ett 
kvitto på att vi håller en hög kvalitet.

Vi har störst erfarenhet
Våra läkare behöver ha gjort tusentals ögonoperatio
ner innan de får arbeta hos oss, och tillsammans ut
för våra läkare nu över 20 000 operationer per år. Ki
rurgi är ett hantverk och det är därför viktigt att göra 
många operationer varje månad för att upprätthålla 
färdigheten. Fler än hälften av alla som gör en synkor
rigerande operation i Sverige, gör den hos Memira.

Du blir undersökt av två experter istället för en
Hos oss undersöks du av både optiker och läkare, som 
är vidareutbildade inom synkorrigerande kirurgi, inn
an du blir opererad. Optikern har specialistkunskaper 
om synen och läkaren om ögat. Det innebär en stor 
trygghet för dig att få dina ögon och dina förutsätt
ningar bedömda av två experter inom olika områden, 
till skillnad för om bara en läkare gör bedömningen.

Stort urval av metoder
En och samma metod passar inte alla ögon och be
hov, därför har Memira flera olika operationsmeto
der, så att vi kan välja den som är bäst för just dig 
och dina ögon. Det är optikern och läkaren som be
dömer vilken metod som passar bäst.

Kärnan i Memiras expertis - vår kvalitetsavdelning
Memira har ett dedikerat team av optiker, sköter
skor och läkare med syfte att övervaka och utveckla 
vår dagliga verksamhet. Ett strukturerat kvalitets
arbete säkerställer att vi hela tiden följer upp och 
utvecklar såväl våra metoder som vår personal. Det 
innebär en stor trygghet för dig eftersom du kan få 
underlag som du kan förlita dig på när du ska fatta 
ett beslut om att göra ett linsbyte.

5-årig Trygghetsgaranti
Vår Trygghetsgaranti gäller i fem år efter din synkor
rigerande operation. Den innebär att Memira vid be
hov kommer att bekosta extra kontroller och even
tuell kompletterande behandling, om din syn skulle 
försämras inom fem år efter din operation. Allt för 
att du ska känna dig trygg med ditt val även efter 
din synkorrigerande operation.

När du bestämt dig för att göra en synkorrigerande operation är det 
viktigt att välja rätt klinik. Memira är störst i Sverige och Skandinavien. 

Vi jobbar med ett tydligt fokus på kvalitet och omtanke om dig.



På memira.se kan du läsa många berättelser från våra kunder, nedan 
är ett urval. Se gärna även trustpilot.com där du kan läsa hundratals 

kunders omdömen och berättelser om Memira.

Lotta Rajalin

Förskolechef och föredragshållare
Synfel: Ålderssynthet
Behandlingsmetod: Linsbyte (RLE)

”Veckan efter operationen har varit fantastisk. Jag kunde jobba direkt dagen efter – 
läsa och skriva mejl obehindrat – något jag inte kunnat göra på många år. Det enda 
jag ångrar är att jag väntade så länge. Jag borde ha gjort det här för länge sedan.”

Lennart Agén

Orienterare
Synfel: Ålderssynthet
Behandlingsmetod: Linsbyte (RLE)

“När man har orientering som sin passion kan både glasögon och kontaktlinser vara 
ett hinder på träning och tävling så jag bestämde mig för att operera min ögon. 
När jag började springa efter två veckor så var det ett par helt nya ögon, det var en 
helt annan livskvalitet! Vilken toppengrej, jag rekommenderar det mitt varmaste.”

Roger Jönsson

Egen företagare
Synfel: Ålderssynthet
Behandlingsmetod: Linsbyte (RLE)

”Visst - det går att åka motorcykel med glasögon. Men jag blev så less på glasögon 
av, hjälm på, glasögon på och glasögon av, hjälm av, glasögon på. Min oro inför 
operationen visade sig vara helt obefogad. Jag är väldigt nöjd och använder ald-
rig glasögon längre.”

Kundberättelser
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Undersökningen
- första steget mot att leva livet utan 

glasögon eller linser

Det första steget är att du bokar en tid för din un
dersökning på en Memiraklinik. Du bokar den be
kvämt på www.memira.se eller genom att ringa oss 
på 020-61 62 00 så hjälper vi dig att hitta en tid som 
passar. 

Frågeformuläret
Vi bekräftar direkt din tid genom mail och SMS. Med 
bekräftelsen får du en länk till ett frågeformulär om 
din syn och din ögonhälsa. Fyll gärna i formuläret 
direkt, det tar några minuter. Dina svar använder vi 
som en del i underlaget för att ge korrekta råd och 
för att säkerställa att vi kan genomföra en synkorri
gerande operation utan onödiga risker. De uppgifter 
du lämnar till oss skyddas av patientsekretess.

Samtalet
Inför undersökningen kommer Memiras kundcenter 
att ringa upp dig från 020-61 62 00. Vi följer upp ditt 
frågeformulär och hjälper dig om det var någon frå
ga som var svår att svara på. Du får också hjälp med 
att boka en preliminär operationstid och val av be

talningsalternativ om du så önskar. Då vet du redan 
före undersökningen när operationen kommer att 
ske, samt vilka betalningslösningar som finns, för
utsatt att vår undersökning visar att vi kan erbjuda 
dig en trygg synkorrigering.

Undersökningen
Undersökningen går till ungefär på samma sätt som 
du är van vid hos din vanliga optiker, men vi gör ock
så ett antal avancerade mätningar som är specifi
ka för synkorrigerande ögonkirurgi. Våra optiker är 
specialutbildade för dessa mätningar och hur man 
bedömer möjligheten till en trygg synkorrigering.

Information
Efter en undersökning hos Memira får du tydligt be
sked om du kan göra en synkorrigerande operation 
och vilken metod som i så fall är lämpligast. Ibland 
råder optikern dig att vänta. Om allt ser bra ut och 
en operation är möjlig hjälper vi dig att boka opera
tionstid, om du inte redan gjort det i samtalet med 
Memiras kundcenter.

Memira kan korrigera alla synfel, hos människor i alla åldrar mellan 18-100+, 
men vi kan inte operera alla ögon. Med en noggrann undersökning kan vi 
utesluta möjliga hinder och säkerställa att resultatet blir så hållbart som 

möjligt. Det innebär även att vi vid undersökningen säger nej till en av fem, 
om vi bedömer att resultatet inte kommer att bli som förväntat. Allt för att 

uppnå högsta möjliga kvalitet och trygghet för dig.

Sex steg mot ett liv utan glasögon och linser:

1 Boka tid för undersökning
2 Frågeformulär om syn och hälsa
3 Förberedande samtal med vårt kundcenter
4 Undersökning av optiker på en Memiraklinik
5 Besked om lämplig metod och val av datum för din synkorrigering
6 Undersökning av ögonläkare på Memiraklinik i samband med din operation
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Inför din undersökning:
• Ta med dina nuvarande glasögon samt ditt senaste recept från din vanliga optiker 

(detta kan du beställa genom att ringa eller besöka optikern, om du inte redan har det). 

• Om du använder kontaktlinser måste du vila från dessa inför undersökningen så att 
hornhinnan återfår sin naturliga form. Har du inga glasögon hjälper vi dig med låneglasögon. 

• Fyll i vårt frågeformulär på webben eller genom samtal med vår kundservice. 
Informationen är viktig för att optikern ska kunna ge dig så korrekta råd som möjligt. 

• Ta reda på vilket betalningssätt som passar dig bäst, se sidan 15.
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En av de första mätningarna som görs är att kartlägga 
hornhinnans yta. Det ger information om vilken metod som 

är lämplig för dina ögon. Vi mäter också ögats tryck.

Optikern genomför sedan en synundersökning för att mäta 
ditt synfel och din synskärpa. Detta är samma undersökning 

som görs vid utprovning av glasögon.

Med hjälp av mikroskop undersöker optikern ögat för att se 
om det finns förändringar som skulle kunna innebära hinder 

för en operation.

Om optikern ger grönt ljus bokar vi in tid för behandlingen när 
det passar dig. Vår klinikpersonal skickar med viktig information 

inför och efter din operation som du ska läsa noggrant.
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Så korrigeras ålderssynthet
I ett öga som fungerar perfekt bryts ljusstrålarna så att 
de träffar en punkt på ögats bakre vägg, näthinnan.

Ögats lins är elastisk och omformas automatiskt 
när ögat fokuserar på olika avstånd. När du blir äld
re stelnar linsen och kan inte längre omformas lika 
bra. Då får du svårare att se på nära håll och behö
ver läsglasögon eller progressiva glasögon för att se 
klart på alla avstånd.

Linsbyte (RLE, Refractive Lens Exchange) är den me
tod vi oftast rekommenderar dig som är ålderssynt. 
Vid ett linsbyte ersätter vi ögats befintliga lins med 
en ny, som sitter kvar i ögat resten av livet. Den nya 
linsen korrigerar ålderssynthet och kan även korri
gera andra eventuella synfel.

Operationsmetoden är samma som den som an
vänds vid grå starr och är den vanligaste opera
tionen i världen. I Sverige utförs över 100 000 grå
starrs- och linsbytesoperationer årligen. Efter ett 

linsbyte finns det inte längre någon risk att du får 
grå starr senare i livet.

Det som skiljer ett linsbyte från en vanlig gråstarro
peration är att den lins vi normalt använder korrige
rar synen på både nära och långt håll, som gör att 
du helt kan slippa glasögon. Vi använder olika linser 
beroende på vilken typ av synfel och behov du har. 
Resultatet av operationen är permanent och den 
insatta linsen är framtagen för att hålla livet ut. På 
Memira har vi lång erfarenhet av de linser som finns 
på marknaden och vi är en av de ledande aktörerna 
i världen på området..

Linsbyte (RLE)
Med tiden drabbas alla av ålderssynthet. Hos de flesta börjar det i 

45-årsåldern. Det blir svårare att se på nära håll, och efter ett tag räcker 
armarna inte till för att kunna läsa liten text. Ett linsbyte avhjälper detta 

såväl som eventuella andra synfel som du har.

Med linsbyte kan vi korrigera:

Ålderssynthet 
Närsynthet
Översynthet
Astigmatism
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Så går operationen till, oavsett linstyp 
Vid en linsbytesoperation tar läkaren bort din stel
nade lins och byter ut den mot en lins som är an
passad för ditt öga. Ditt öga lokalbedövas med 
ögondroppar under operationen, så du upplever 
normalt ingen smärta, men en del beskriver ett 
visst obehag. En ögonlockshållare gör att du inte 
kan blinka under operationen. Du blir ombedd att 
titta rakt upp mot ett starkt ljus, varefter läkaren tar 
bort din stelnade lins och byter ut den mot den nya 
linsen. Operationen tar cirka 15 minuter per öga.

Multifokal lins (Bifokal/Trifokal)
• Korrigering av ålderssynthet, samt översynthet, 

närsynthet och astigmatism.
• God syn på både långt och nära håll.
• Den linstyp vi oftast rekommenderar.

Målet med multifokala linser är att du ska få bra syn 
på både nära och långt håll. Linserna har flera styr
kor, vilket gör att det skapas flera bilder på näthin
nan. Multifokala linser med två styrkor kallas bifo
kala och ger bra syn på nära och långt håll. Linser 
med tre styrkor kallas trifokala och ger skarpa bil
der för nära, mellan och längre håll. Hjärnan väljer 
automatiskt den bild som är i fokus, men det kan ta 
lite tid att vänja sig vid detta efter operationen. Det 
kan innebära att du i början upplever att synen är 
lite dimmig. Du kan också få så kallat skuggseende, 
försämrat mörkerseende och uppleva bländningar 
och ljusringar kring lampor och andra ljuskällor. Det 
går vanligtvis över efter ett tag.

Linstyper
Ett linsbyte korrigerar inte bara ålderssynthet utan kan också korrigera 

närsynthet, översynthet och astigmatism. Vid din undersökning 
fastställer vi vilken linstyp som passar bäst för just dig.

Befintlig lins

Ny lins förs in

Ny lins på plats

Befintlig lins tas ut
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Bra syn på nära håll Bra syn på långt håll 

Monovision med ögonlaser

För att minska behovet av läsglasögon kan vi vid tidig ålderssynthet istället rekommendera att göra 
en ögonlaseroperation, där vi medvetet gör det ena ögat lite närsynt. Effekten blir att det tar längre 
tid innan du märker av ålderssyntheten.

Monofokal lins
• Korrigering av översynthet, närsynthet och 

astigmatism.
• God syn på antingen långt eller nära håll utan 

glasögon.
• Mindre bieffekter än med multifokal lins.

Målet med en monofokal lins är att du ska få bra syn 
på antingen nära eller långt håll, eftersom linsen 
har en enda styrka. Det vanligaste är att man väljer 
att få bra syn på långt håll och kompletterar med 
läsglasögon för att se bra på nära håll. Genom att 
sätta in en monofokal lins som fokuserar synen på 
nära håll på ena ögat och en som fokuserar synen 
på långt håll på andra ögat kan man minska beho
vet av läsglasögon. Detta kallas monovision.

Torisk lins för astigmatism
Både multifokala och monofokala linser kan vara 
toriska. Det innebär att de är speciellt utformade 
för att korrigera astigmatism (brytningsfel). På din 
undersökning ser vi om du har astigmatism och om 
en torisk lins kan hjälpa dig. 

Grå starr
Om du har fått grå starr (katarakt) har du rätt till en 
kostnadsfri operation via landstinget. Beroende på 

vilket lands ting du tillhör kan det dock vara långa 
väntetider, ibland upp till flera månader. Om du inte 
vill vänta på din gråstarr operation kan du istället 
välja att betala den privat och göra den hos oss. För 
att åtgärda grå starr sätter vi vanligtvis in en mono
fokal lins, men många av våra kunder väljer istället 
en trifokal lins i de fall det är möjligt. Vid en gråstar
roperation ingår alla läkemedel och ett återbesök, 
men däremot inte vår Trygghetsgaranti.

Gråstarrsoperation genom Stockholms läns 
landsting
På vår klinik i Globen, Stockholm har vi en ögon
mottagning där vi arbetar med specialiserad ögon
sjukvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. 
Genom vårdval Stockholm kan du som patient välja 
att komma till oss för att operera din grå starr.

Den nya patientlagen som infördes den 1 janua
ri 2015 gör det möjligt för patienter att söka vård i 
andra landsting än där man är folkbokförd. Det be
tyder att du som är folkbokförd i ett annat landsting 
än Stockholms läns, också komma till vår ögonmot
tagning för din gråstarrsoperation.
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Vanliga frågor om linsbyte

Kan alla korrigera sin syn med ett linsbyte?
Med ett linsbyte kan vi korrigera alla synfel, men vi 
kan inte operera alla ögon. Det finns flera faktorer 
som avgör om du kan opereras eller inte, och un
der din undersökning gör vi alla mätningar för att 
se om linsbyte är ett alternativ för dig. Ungefär en 
femtedel av de som vill genomgå en linsbytesopera
tion får nej av oss. Orsaken kan till exempel vara att 
du lider av en ögonsjukdom, diabetes eller att dina 
ögon av andra anledningar inte har de rätta förut
sättningarna för att korrigeras med ett linsbyte.

Gör linsbytet ont?
Ditt öga lokalbedövas med ögondroppar under ope
rationen så du upplever normalt ingen smärta, men 
en del beskriver ett visst obehag.

Hur säkert är ett linsbyte?
Linsbyte är en mycket säker och effektiv metod för 
att korrigera synfel. Själva linsbytesoperationen är 
i grund och botten densamma som en gråstarrso
peration, vilket är världens vanligaste operation. 

Ingreppet har genom åren utvecklats och förfinats 
vilket gör att linsbytet idag är säkrare än någonsin. 
Allvarliga komplikationer är ytterst ovanliga och de 
flesta komplikationer är dessutom möjliga att efter
behandla om de upptäcks i tid. 

Hur bra blir resultatet?
Målet med operationen är att du ska slippa glasö
gon i vardagen. I vissa situationer behöver en del 
komplettera med glasögon, till exempel vid bilkör
ning eller datorarbete. Om synen behöver finjuste
ras görs det med laser efter cirka sex månader, vil
ket ingår i priset. När läkningstiden är över, fungerar 
den nya linsen livet ut.

Frågor? 
Ring till oss på 

020-61 62 00
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Dagen för ditt linsbyte

När du kommer till kliniken tas du emot av klinikper
sonalen som ger dig information och svarar på dina 
frågor. Du får också ögondroppar som är smärtstill
ande och som vidgar pupillen, samt ett lugnande 
medel om du så önskar. Därefter träffar du läkaren 
som gör sin egen undersökning inför operationen 
för att säkerställa att den kan genomföras utan 
onödiga risker.  

Själva operationen går snabbt och de flesta känner 
inget obehag alls. Du ligger ned på en bekväm stol 
och ditt öga hålls öppet med en ögonhållare, så att 
du inte kan blinka medan läkaren utför själva linsby
tet. När det första ögats linsbyte är klart kontroller
as synen och all utrustning byts ut inför linsbytet på 
det andra ögat.

Efter operationen får du vila i vårt mysiga vilrum så 
länge du önskar tills du är redo att gå hem. Vi bokar 
tid för en första kontroll inom två veckor. De flesta 
kan gå tillbaka till sina vanliga aktiviteter redan da
gen efter linsbytet. Skulle du ha frågor efter din ope
ration är du välkommen att kontakta kliniken eller 
vår jourtelefon.

Din linsbytesoperation görs av en av våra erfarna ögonläkare som assisteras 
av två sköterskor på Memirakliniken. Tillsammans med klinikens övriga 

personal tar de hand om dig före, under och efter linsbytet.

4. Efter linsbytet görs flera kontroller där optikern undersöker dina ögon 
och din syn för att kontrollera resultatet. 

3. Med hjälp av mikroskop och fina instrument genomför läkaren ditt linsbyte. 
Det tar cirka 15 minuter per öga. Synen kollas när första ögat är klart och all 

utrustning byts inför linsbytet på det andra ögat.

1. Innan ditt linsbyte gör läkaren en egen, fristående undersökning av dina 
ögon. Skulle läkaren bedöma att det finns något som innebär förhöjd risk, 

avstår vi från operationen.

2. I operationssalen har läkaren och sköterskorna förberett allt 
inför ditt linsbyte.
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Enkel och tydlig prissättning
I operationspriset på Memira ingår själva operatio
nen, material och läkemedel. Dessutom ingår vår 
5-åriga Trygghetsgaranti, som ger dig kostnadsfria 
kontroller och kostnadsfri kompletterande behand
ling vid behov.

Betala allt på en gång
Du kan välja att betala allt på en gång. Du betalar då 
med kort eller Swish på kliniken. Se aktuella priser 
på memira.se/betalning 

Delbetala 
Vi erbjuder delbetalning med fast kostnad om 599 kr i 
månaden, med låg fast ränta på 3,9 % och en effektiv 

ränta på mellan 5,32-5,92 %. Du kan när du vill slut
betala hela beloppet. Läs mer om månadskostnader, 
villkor och aktuell ränta på memira.se/betalning

Räntefritt
Det är möjligt att dela upp betalningen räntefritt 
på 24 månader. Du betalar då ingen ränta, men en 
uppläggningsavgift och en administrativ avgift. Du 
kan när du vill slutbetala hela beloppet. Läs mer på 
memira.se/betalning

Priser & delbetalning
Många tror att en synkorrigerande operation är dyr. Men faktum är att 

glasögon eller kontaktlinser oftast blir dyrare i längden, eftersom det är 
en återkommande utgift. En synkorrigerande operation innebär en stor 

och värdefull förbättring av din livskvalitet och du kan betala på flera 
olika sätt. Vilket passar dig bäst?

Memiras  
Trygghetsgaranti 
innebär:

Fria kontroller under 5 års tid.

Fri kompletterande behandling vid behov i 5 år.

Jourtelefon för omedelbar hjälp om något känns 
fel efter operationen.

Fri mottagning på alla våra kliniker i Skandinavien.

Allt på en gång

Delbetalning

Räntefritt

Flera sätt 
att betala



Ring till oss på 

020-61 62 00
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Borlänge, Sveagatan 15

Borås, Västerlånggatan 20

Gävle, Norra Slottsgatan 5

Göteborg, Lilla Bommen 5B

Halmstad, Brogatan 3

Helsingborg, Rådhustorget 10

Jönköping, Borgmästargränd 1A

Karlstad, Fredsgatan 3B

Kristianstad, Döbelnsgatan 9

Linköping, Kungsgatan 39A

Luleå, Kungsgatan 29

Malmö, Studentgatan 1

Norrköping, Olai Kyrkogata 50

Stockholm City, Vasagatan 38

Stockholm Globen, Arenavägen 61, Hus 5

Stockholm Täby, Täby Centrum Entré H, plan 5

Sundsvall, Fredsgatan 5

Umeå, Nygatan 18

Uppsala, Stationsgatan 20B

Västerås, Kopparbergsvägen 14

Växjö, Västra Esplanaden 9A

Örebro, Optiker Seger, Nygatan 35

Sverige  •  020-61 62 00  •  memira.se

Kontakta oss


