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Medilens 25 år
– följ med på vår resa

NORDENS  
STÖRSTA  
DISTRIBUTÖR

Fler kunskaps
dagar väntar

Utvecklingen 
accelererar
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Enligt SCB:s beräkningar kommer 

antalet invånare över 80 år att 

ha ökat med närmare 50 procent 

redan 2030. Det innebär att 

behovet av kvalificerad ögon

sjukvård kommer att öka mar

kant och att vi som är verksamma 

inom ögonkirurgi och optik 

befinner oss i en framtids

bransch.

Inom en mycket snar framtid kommer 

den höga innovationstakten ge 

ögonsjukvården snabbare och mer 

precis diagnostik, mycket tack vare AI. 

Remisserna blir skarpare. Optikerna 

blir ännu mer involverade i ögonhälsa 

för att utgöra det första naturliga ledet 

för patienter som söker hjälp. 

Oavsett vart framtiden tar oss 

kommer vi på Medilens att vara en 

aktiv del av den och fortsätta jobba 

lika oförtrutet som vi alltid har gjort. 

För dig som kund kommer vi fortsätta 

att fånga upp dina förändrade behov, 

och att erbjuda nya eller bättre 

lösningar. Och för att lyckas med det 

fortsätter vi vårt kontinuerliga arbete 

med att leta upp de bästa leverantö-

rerna för produkter och innovationer 

som verkligen gör vardagen lättare för 

ögonsjukvården och patienter, optiker 

och kunder.  

Närmast för oss på Medilens väntar 

en digitalisering av våra rutiner och 

ökad marknadsföring mot konsument 

av HYLO-serien. Men också en 

investering i fler kompetenta med-

arbetare som dagligen lever efter vårt 

DNA – att erbjuda högsta servicegrad, 

professionalism, marknadens bredaste 

sortiment och en riktig ”can-do-attityd”. 

Vi hoppas det är något du kommer  

att märka. Välkommen på vår gemen-

samma resa framåt!

Agneta Törner, affärsutvecklingschef 

Kent Maack, VD

Tänk 25 år framåt.

Vintern 1997 startade jag Medilens  

i Helsingborg med produkter för 

ögonkirurgi. Jag ville driva ett okom-

plicerat företag med fullt fokus på 

kunderna. Under dessa 25 år har vi 

byggt upp ett brett sortiment av 

sterila engångsartiklar, implantat och 

instrument för alla typer av ögonkirurgi 

samt ögondroppar för behandling av 

torra ögon. Målet var det flexibla och 

innovativa ögonföretaget som nu har 

utvecklats till att bli Nordens största 

agenturföretag inom ögonsjukvård. 

Vår målsättning idag är att bli 

marknadsledande inom de viktigaste 

ögonsegmenten. Denna framgång 

hade inte varit möjlig utan Medilens 

hängivna, lojala och kunniga personal 

samt alla våra trogna kunder.  

Och givetvis våra ledord:  

Service, Service, Service.

Agneta TörnerK
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Vårt löfte.
Under de kommande 25 åren ska vi

vara det självklara leverantörsvalet inom kirurgi och torra ögon

fortsätta hitta produkter som utvecklar dig och din verksamhet

alltid kunna erbjuda det senaste på marknaden

erbjuda fler kunskapsseminarier och utbildningsdagar

alltid stå för bästa tillgänglighet och service.

Här är teamet du möter i din profession. Du möter oss 

bland annat på sjukhus och mottagningar, hos optiker 

och på apotek. 

Vår personal erbjuder dig bred och djup kunskap,  

vi arbetar ständigt med utbildning och kompetens-

utveckling för att kunna agera rådgivare och ge snabb 

återkoppling och bästa service för våra kunder. 

Vår strävan är att vara lyhörda för dina behov och 

önskemål. Vi finns alltid på plats och arbetar hårt för att 

du skall få nöjda patienter och kunder.

Våra specialister.

Medilens är Nordens största distributör 
av produkter för kvalificerad ögon
sjukvård. Vår samlade kompetens, 
erfarenhet och förståelse för kundernas 
behov har gjort oss till den självklara 
partnern för marknads ledande 
leverantörer, ögonkliniker, apotekare 
och optiker med höga krav på kvalitet 
och service.

Vi är verksamma i hela Norden och 
är din personliga kunskapsbärare och 
samarbetspartner som servar dig med 
de senaste produkterna, metoderna 
och innovationerna – kompetenta, 

tillgängliga och 
aktiva för din skull.

Sedan starten för 
25 år sedan har vi haft förmånen att 
växa och bygga en organisation som 
hjälper våra kunder i sin dagliga 
gärning.

Medilens har idag marknadens 
bredaste sortiment av kirurgiska 
instrument och kvalitetsprodukter för 
alla områden inom ögonsjukvård. 
Hos oss finner du produkterna för 
katarakt, glaukom, kornea, Corneal 
Cross-Linking och bakre segmentet, 

samt för mottagning/diagnostik, 
rengöring/desinfektion och instru
mentvård.

Kontakta oss med dina frågor!  
Vi är specialister på att göra dig 
framgångsrik i din profession.

Vi finns i hela Norden!
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Våra medarbetare arbetar kontinuerligt 

med att hålla sig uppdaterade inom 

den medicinska forskningen och letar 

ständigt efter nya forskningsrön och 

innovationer som kan underlätta ditt 

arbete och förbättra dina resultat.  

Där urvalsmöjligheter är viktigt, 

erbjuder vi produkter som är bra, 

bättre och bäst. Vi är lyhörda för dina 

krav, behov och önskemål och har 

kunskapen att hjälpa dig hitta rätt.

Den största framgången når vi 

genom ett nära samarbete där vi får 

engagera oss i din verksamhet och 

tillsammans optimera dina resurser.

Vi är navet till en framgångsrik 

verksamhet där vi informerar och 

utbildar dig proaktivt för att du ska ha 

den bästa utrustningen på marknaden.

Medilens bistår med kundanpassade 

produktutbildningar inom våra olika 

verksamhetsområden, ofta på plats 

hos dig eller genom digitala möten.  

Vi erbjuder även service och repara-

tion av mikrokirurgiska instrument 

och apparatur från Medilens.  

Välkommen att boka in ett besök.

Vad sägs om 
väntat  besök?

Rätt service &  
reparation.
Att lämna in sina kirurgiska 

instrument på service och 

reparation är ofta ett bättre 

ekonomiskt val än att köpa nya. 

Därför erbjuder vi kvalificerade 

reparationstjänster där din utrust-

ning blir som ny. De instrument-

tekniker vi samarbetar med har 

gedigen kompetens inom 

tillverkning, reparation och 

service av mikroinstrument. 

 Tveka inte att höra av dig med 

förfrågningar.

Vi på Medilens är stolta över förtroendet 

att leverera produkter till verksamheter 

där leveranssäkerhet och punktlighet 

är en självklarhet och ett måste.  

För att kunna erbjuda bästa möjliga 

service lagerför vi över 1 000 olika 

artiklar och levererar normalt dagen 

efter mottagen order över hela Norden. 

Under 2021 hanterade vi ca 50 000 

orderrader – allt genom vårt dedikerade 

kundtjänstteam i Helsingborg. 

Vi arbetar kontinuerligt med 

logistisk planering och spårbarhet av 

leveranser. 

Snabba och säkra leveranser till våra 

kunder är vår högsta prioritet för att 

kunna leva upp till ledorden: 

Service – Service och Service.

En effektiv verksamhet kräver pålitliga leveranser.

Den medicinska utvecklingen går 
framåt i en allt snabbare takt. Det 
betyder att man alltid måste vara på 
tå för att hänga med och kunna ta del 
av den. Sitt inte med gamla produkter. 
Vi på Medilens besöker er gärna för 
att presentera nyheter och innovationer 
som säkerställer din utveckling.

Det är viktigt för 

oss att kirurgiska 

instrument tas 

om hand på ett korrekt sätt för att 

bibehålla sin säkerhet, funktionalitet 

och sin livslängd. Hos oss på Capios 

ögonkliniker hålls fortlöpande 

instrumentvårdsutbildning för vår 

mottagnings- och operationspersonal.

Catharina Palmcrantz,  

Verksamhetschef Capio Ögon

Fortlöpande 
instruments
vårdsutbild
ning tryggar 
 verksamheten.

Sitt inte med gamla produkter! 
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Aktuella produkter  
i vårt sortiment.
På de kommande sidorna finner du ett urval av produkter som Medilens lanserat i Norden 

under våra 25 år. Några kan vara helt nya, andra har varit självklara val under många år inom 

ögonsjukvård och vid lindring av torra ögon. Du möter även olika samarbetspartners till 

 Medilens: tillverkare, rådgivare, kunder och patienter.

Glaukom

Resan började i Nigeria för 
över 30 år sedan. Den unge 
professorn Dr. A. Mateen 
 Ahmed mötte många patienter 
som led av maskinfektionen 
flodblindhet och började 
därför ägna sig åt att lindra 
oftalmiska sjukdomar. 

När han några år senare flyttade till 
Kalifornien grundades företaget  
New World Medical och Ahmed® 
glaukomventil lanserades globalt.

Sedan många år är Ahmed® 
glaukomventil en viktig produkt för 
kirurgisk behandling av glaukom. 
Ventilen sänker och kontrollerar 
trycket genom sin unika design och 
reducerar även risken för hypotoni vid 
lågt IOP. Ventilen används till flera 
typer av glaukom, bla neovaskulär, 
uveit, kongenital och vid sekundär 
glaukom samt även efter kornealtrans
plantationer där glaukom är diagnos
tiserat.

Glaukom är en lömsk sjukdom som 

kan vara svår att upptäcka då patienten 

oftast inte känner av några initiala 

besvär. Tyvärr kan många patienter gå 

med förändrat tryck under en lång tid 

utan att märka något. 

En försiktig uppskattning är att cirka 

5-6% av personer över 65 år kan vara 

drabbade av sjukdomen som innebär 

att synen till en början försvinner 

fläckvis på grund av att ögats synnerv 

skadas.

Medilens erbjuder innovativ diag-

nostisk apparatur för att mäta intra-

okulärt tryck och produkter för 

trycksänkande kirurgisk behandling. 

Ahmed® – Ventilen som förändrade  glaukomkirurgin.

A
K

TU
EL

LA
 P

R
O

D
U

K
TE

R



6 7

MANI INC gratulerar till 
 25-årsjubileet! Det är vår 
stora ära att arbeta med ett  
så pålitligt företag och ert 
utmärkta team. 

Det är av stor vikt för oss som till
verkare att samarbeta med ett bolag 
som kan erbjuda våra slutkunder djup 
applikations- och produktkunskap och 
som även erbjuder kunskap och 
erfarenhet kring hantering av upp
handlingar och inom regulatoriska 
frågor.

Vi önskar er ytterligare tillväxt och 
framgång i framtiden.

Hiroko Naoi, MANI, INC. 

Operationsknivarna från MANI INC  

introducerades av Medilens i Norden 2008. 

Knivarna blev snabbt uppskattade av 

kirurger tack vare enastående skärpa, 

styrka, stabilitet och jämn produkt-

kvalitet. MANIs patenterade slipning på 

bladets undersida ger kirurgen möjlighet 

att styra kniven och ger ökad stabilitet. 

New World Medical är ledande 

inom glaukomkirugi och har 

utvecklat engångskniven KDB 

Glide® som genom sin unika 

design möjliggör exakt excision 

av trabekelverket. Ingreppet kan 

göras i samband med katarakt-

operation, eller ”stand alone”. 

Omkring ¼ av trabekelverket 

avlägsnas för att öka utflödet av 

kammarvatten. 

KDB Glide® är utformad för att 

lätt glida i Schlemm’s kanal och 

ger två parallella snitt som 

innebär att trabekelverket helt 

avlägsnas i kvadranten, inget 

implantat lämnas kvar i ögat.

SBlue® är en kapselfärg som ger snabb, 

enkel och säker infärgning av kapseln 

vid kapsulorhexis och kapsulorhexis- 

kanten under hela operationen. 

Produkten levereras i en 1 ml förfylld 

spruta med 23G-kanyl. Sprutan är 

ergonomiskt utformad för säker och 

enkel injicering.

KDB Glide® – Ny produkt för MIGS.

SBlue® – för enkel och  säker visualisering.

Medilens  
– vår samarbetspartner.
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MANI® – för knivskarpa ingrepp.
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Hoya – det snabbast växande 

IOLföretaget i världen. 

Med mer än 75 års optisk produkt-

erfarenhet från HOYA Corporation är 

HOYA Surgical Optics världsledande 

inom utveckling av förladdade intra-

okulära linser (IOL). Miljontals av 

deras förladdade IOL:er har implanterats 

över hela världen.

HOYA har nu utvecklat en hydrofob 

IOL som verkligen möjliggör Minimal 

Invasive Surgery på en helt ny nivå. 

NanexTM multiSert+ kan användas 

ända ned till 1,8mm-snitt. Tack vare 

den unika designen av injektorn 

multiSert+TM ges möjlighet att 

välja mellan skruv- och push- 

funktion vid implantation.

Linsen finns både i gul och klar 

 version med UV och blåfilter  

i halv dioptristeg från +6,00 – +30,00 D.

Flera mottagningar använder redan 

den smarta spollinsen Morgan® från 

tillverkaren Mortan.

Spollinsen används för att skölja 

ögonen efter tex kontakt med kemiska 

ämnen eller vid andra sköljbehov.

Linsen appliceras på ögat och 

slangsetet kopplas till en dropp-påse 

med lämplig spolvätska och personalen 

får därmed händerna fria. Enklare, 

skonsammare och effektivare utrust-

ning för att rädda synen finns inte. 

En stor fördel är att Morgan®-linsen 

kommer åt att skölja både ögat och 

konjunktivalsäcken. Morgan®-linsen 

sköljer ögat konstant med önskat 

flöde så länge som det behövs.

Världens minsta nyhet – NanexTM multiSert+.

Rädda synen  handsfree!

Medilens produkter och kunnande är  
till stor nytta för oss och våra kunder.
En av Medilens produkter som vi 
använder är ögontrycksmätaren iCare. 
Den har bland annat gjort att patienten 
knappt märker av tryckmätningen och 
därmed blir det mindre dramatik 
omkring själva mätningen. Men den 
första gången jag kom i kontakt med 
Medilens handlade det om torra ögon 
och alla produkter det fanns på 
marknaden. När de lanserade HYLOs 
produkter tog de ett samlat grepp om 
marknaden där de bland annat 

besökte oss optiker ute i verksam
heterna. De lade mycket arbete på att 
marknadsföra produkterna och 
berättade om hur behandling med 
droppar fungerade. Idag använder  
jag HYLOs produkter som en del  
i behandling av torra ögon. Hylo-
produkterna är för många patienter 
enkla att använda.

Håkan Petersson,  
specialistoptiker i Växjö
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THERA°PEARL är 

en ögonmask 

som ger lindrade 

värme- eller 

kylbehandling. 

Ögonmasken kan 

återanvändas 

många gånger och 

ger olika lindring 

beroende på om 

den används 

varm eller kall. 

Den värms i mikrovågsugn för att 

lindra besvär med torra ögon, MGD, 

lipidbrist och blefarit. Ögon masken 

kan även lindra vid förkylning och 

bihålebesvär. Kall mask som kyls  

i frysen lindrar vid svullna och röda 

eller trötta ögon, huvudvärk och 

allergi. Även efter estetisk behandling 

kan kall ögonmask användas.

Ögonmasken formas efter ditt 

ansikte och används på stängda 

ögonlock i högst 20 minuter. 

Ögonmasken är mycket hygienisk och 

rengörs med mild tvål.

Vår partner iCare förser både ögon-

läkare och patienter med de senaste 

lösningarna för bland annat diagnostik 

och övervakning av glaukom. 

Med innovativa och högkvalitativa 

lösningar får sjukvårdspersonalen 

hjälp att göra sitt jobb snabbare, 

enklare och mer exakt.

THERA°PEARL – varm eller kall lindring 
vid olika ögonbesvär.

Synen är ett av våra 
viktigaste sinnen. 

Pro Cornea Spesiallinser i Kongsberg 
är Medilens distributör av de smörjande 
ögondropparna i HYLOserien till 

Oleg ser fram emot ömsesidig tillväxt och utveckling.
den norska optikerkåren. Oleg 
Pavlukovskis är VD på företaget.

– HYLO-serien är något jag har 
förknippat med Medilens sedan långt 

före jag började jobba här.  
Den höga kvaliteten har även 

visat sig gälla andra produkter som 
de säljer, liksom deras kommunikation 
och service. 

Medilens höga servicenivå har lett 
till ett närmare samarbete som 
mångdubblat våra kunder och 
slutkonsumenter. 

Våra kunder får de bästa ögon-
dropparna med kort leveranstid och 
längsta möjliga hållbarhet.

Framöver ser jag ett ännu närmare 
samarbete för ömsesidig tillväxt och 
utveckling. Problemet med torra ögon 
kommer inte försvinna samtidigt som 
behovet av andra produkter relaterade 
till torra ögon ökar. Medilens löser 
dessa utmaningar på ett mycket bra sätt.

Oleg Pavlukovskis 
VD, Pro Cornea Spesiallinser
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Medilens säljer produkterna 
från iCare i Sverige.
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Läkaren Antti Kontiola utvecklade 

en ny, enkel och patientvänlig 

metod för att mäta intraokulärt 

tryck (IOP). Metoden som kallas 

Rebound-teknik är enkel att 

iCare Home2 – engagera patienten i sin glaukomvård.

En svensk glaukomspecia-
list  anser att mätning av det 
 intraokulära ögontrycket 
(IOP) i hemmet ger bättre 
kontroll över glaukomsjuk-
domen och dess behandling.

Dr. Mario Economou, glaukom-
specialist vid Sophiahemmet och 
Ögonläkar gruppen Praktikertjänst  
i Sverige, ger stort beröm till iCare 
HOME och HOME2 tonometrar 
(ögontrycks mätare).

Läkare drar nytta av att engagera 
patienter med hemmätningar.
”Som läkare tycker jag att det är en 
stor fördel när mina patienter får mer 
kunskap och är intresserade och 
involverade i hanteringen av sin 
ögonsjukdom. Mätningarna med 
iCare HOME- och HOME2-tono
metrarna är tillförlitliga, och mät-
värdena hjälper oss att bättre bedöma 
statusen för eventuellt glaukom som 
finns”, säger Dr. Economou.

”Intraokulärt tryck (IOP) är den enda 
kliniska parametern som vi ögon-
läkare kan påverka med behandling. 
Därför är det mycket viktigt att få en 
heltäckande bild av det dagliga 
ögontryckets variationer och 
mönster över tid”, betonar han.

Omfattande IOP-data ger 
bättre inblick i utvecklingen av 
 glaukomsjukdomen.
Vanligtvis möter ögonläkare sina 
glaukompatienter 2–3 gånger om 
året, under kontorstid, och man utför 
enbart en enda ögontrycksmätning 
vid varje besök. Utan självmätning är 
det omöjligt att mäta och övervaka 
kortsiktiga tryckfluktuationer och på 
ett adekvat sätt förstå hur trycket 
beter sig mellan besök på kliniken.

”iCare HOME2-tonometern ger 
värdefull kontinuerlig IOP-information 
som berättar hur trycket påverkas  
i 24 timmar när vi byter medicinering, 
gör en laserbehandling eller utför en 
trycksänkande operation” förklarar 
Dr. Economou.

använda, ger hög precision och är 

smärtfri - ingen bedövning behövs. 

Det finska företaget iCare, som 

Medilens har samarbetat med under 

många år, har med denna teknik tagit 

fram innovativa handhållna tonometrar 

för både klinisk användning och för 

hemmabruk.

Den senaste innovationen iCare 

HOME2 för patientanvändning 

revolutionerar glaukomvården. 

Patienten kan göra IOP-mätningar 

under normala dagliga aktiviteter 

under hela dygnet. Patienten lär sig 

därmed att bättre förstå sin sjukdom 

och vikten av sin medicinering 

vilket leder till bättre compliance. 

iCare HOME2 tillåter mätningar vid 

olika tider, under flera dagar i rad. 

Detta ger en heltäckande bild av 

intraokulära tryckförändringar. 

Mätningarna hemma kan hjälpa till 

att upptäcka IOP-pikar som annars 

inte skulle ha identifierats om 

mätningar enbart hade genomförts 

under dagtid på klinik.

iCare HOME2-tonometern engagerar patienter i glaukom-
hantering och hjälper till att ge mer omfattande vård.

iCare HOME2 är den nya 
 generationens självtonometer.
För Dr. Economou är fördelarna 
uppenbara: ”Hemmätning involverar 
och engagerar patienter i hanteringen 
av sin egen glaukomsjukdom. Patienten 
är mycket mer medveten om sin 
situation, och det blir då lättare att 
acceptera eventuella förändringar  
i terapi eller till och med beslut att 
genomgå operation, om det behövs.”
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Första gången Monika började känna 
av sina torra ögon var hon 70 år. 
Ögonen hade börjat rinna och när 
hon vaknade på morgonen kändes de 
fulla med grus.

– Det var väldigt jobbigt. Bara att 
sitta i en bil med AC:n på eller i någon 
annan miljö med luftkonditionering 
gjorde ögonen rejält irriterade, 
förklarar Monika.

”Det här kan jag säga utan att blinka.”

Så fick Monika, 73,  
hjälp med sina rinnande 
och grusiga ögon. 

EvoTears är ögondroppar 

som verkar på det bristfälliga 

lipidlagret och förstärker den så 

att tårfilmen stabiliseras.  

Det leder till minskad avdunst-

ning och avrinning av vatten-

lagret. De är de enda ögondrop-

parna på den svenska marknaden 

som varken innehåller vatten 

eller emulgeringsmedel.

Monika trodde inte först att hon hade 
torra ögon eftersom de rann så mycket. 
Det var inte förrän efter att hon sökte 
upp en ögonläkare som hon fick veta 
att rinnandet berodde på just torra 
ögon. Hon blev rekommenderad att 
testa sig fram till ögondroppar som 
kändes bra, men Monika kände aldrig 
att hon hittade några som hjälpte 
tillräckligt. Det var när hon testade 
EvoTears för ett halvår sedan som 
vändningen kom.

– Jag har prövat flera olika ögon-
droppar utan framgång. Tack vare min 
väninna som rekommenderade mig 
EvoTears upplevde jag äntligen en 
förbättring av mina besvär. I början 
tog jag dropparna fyra gånger om 
dagen. Idag behöver jag bara ta dem 
morgon och kväll, säger Monika.

Rekommenderar EvoTears  
till andra.
Sedan Monika började använda 
EvoTears känner hon inte längre av 
sina besvär med torra ögon. De har 
slutat att rinna och den grusiga 
känslan är borta. Efter att äntligen ha 
funnit lindring rekommenderar hon 
nu EvoTears till andra som lever med 
samma problem.

– Jag ska snart gå till min ögonläkare 
igen och då kommer jag berätta om 
EvoTears. Det är ju bra om fler 
ögonläkare får veta att EvoTears finns 
och kan rekommendera sina patienter 
om den, säger Monika.

Att lida av rinnande och grusiga ögon är ett vanligt problem för de 

som har torra ögon. En av de som  drabbats på äldre dar är 73åriga 

Monika Andersson. Med EvoTears ögondroppar kunde hon enkelt 

få bukt på problemen.
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Medilens  HYLOprodukter lindrar 

torra, irriterade och trötta ögon. 

Sedan 2003 representerar vi serien 

HYLO EYE CARE, eller PIGGA ÖGON 

som vi kallar den i Sverige. 

Produkterna finns på apotek och hos 

optiker. 

HYLO-produkterna är framtagna av 

det tyska läke medelsföretaget 

URSAPHARM som är både nummer ett 

i Tyskland och ett av Europas ledande 

företag inom receptfria produkter som 

behandlar torra ögon. 

Du kan läsa mer om alla produkterna 

på vår hemsida www.hyloeyecare.se.

För optiker har vi nu lanserat vår 

HYLOSHOP där man kan beställa 

produkterna via nätet. Har ni inget 

inlogg ännu, kontakta oss så fixar vi 

det omgående.

Vår senaste nyhet HYLO DUAL 
 INTENSE lanserade vi precis 
samtidigt som pandemin bröt ut 
våren 2020. Alla mässor blev inställda 
och inga kund besök kunde genomföras. 
Trots detta så hittade HYLO DUAL 
INTENSE ut till konsumenterna både 
via optiker och apotek. Sedan dess 
har vi mottagit otroligt mycket positiv 
respons från både användare och 
återförsäljare.

HYLO DUAL INTENSE är intensivt 
smörjande ögondroppar för kroniskt 
torra ögon, som stabiliserar tårfilmen 
och lindrar inflammatoriska symptom. 
Produkten innehåller en kombination 
av högkvalitativ hyaluronsyra och 
ectoin vilket ger långtidsverkande 
lindring av torrhet, brännande, 
kliande och rinnande ögon. Givetvis 
fosfatfria och helt utan konserverings
medel.
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Den senaste nyheten i HYLO-familjen  
– HYLO DUAL INTENSE.

Inget öga  
torrt med  
HYLO Eye  
Care.
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Stark partner för 
framtiden.
Vi på FCI har samarbetat 
med Medilens sedan de 
 startade för 25 år sedan. 

Tillsammans 
har vi 
utvecklat vår 
verksamhet 
för att kunna 
förse sjukhus 
och kliniker 
med den 
bästa 
utrustningen 
och servicen. 

Medilens har alltid letat efter de mest 
högkvalitativa produkterna för sina 
kunder. Därför är vi stolta över att 
vara en av deras stora leverantörer. 

På det oftalmologiska området är 
Medilens en pålitlig partner för alla 
sjukhus och kliniker genom sitt nära 
kundsamarbete, kunnande och 
service. De lär sig snabbt och är alltid 
villiga att förbättra sina kunskaper för 
att kunna erbjuda rätt produkter för 
rätt indikation. Att de samtidigt är ute 
mycket på fältet och träffar läkare, 
sjuksköterskor och inköpschefer för att 
fånga upp deras behov, gör skillnad.
Nu fortsätter vi att utveckla produkter 

för näthinnekirurgi och okuloplastisk 
kirurgi i nära samarbete med kirurger. 
Hela tiden med fullt fokus på att göra 
operationer enklare, snabbare och 
mindre traumatiska för patienterna.

Christophe Pirson,  
Area Sales Manager på FCI 

Precivia® är en praktisk injektions-

assistent som förenklar intravitreala 

injektioner. Dess unika design 

säkerställer ett snabbt, exakt och 

standardiserat förfarande – för varje 

patient, vid varje injektion.

Precivia® fixerar patientens öga och 

hjälper dig både med lämplig vinkel 

och avstånd från limbus för att 

underlätta och spara tid. Varken 

blefarostat eller mätsticka behövs,  

det enda du behöver är Precivia®! 

Vi kan erbjuda Precivia® steril-

förpackad och vi levererar även till 

ledande custom pack-tillverkare om  

ni så önskar.

Injektionsassistenten som gör dig ännu 
säkrare på handen.

Omsorgsfull 
 instrumentvård  
är nyckeln till  
professionell vård.
Att fördjupa kunskapen om instrument-
vård och instrumenthantering genom 
utbildning är ett enkelt sätt att trygga 
patientsäkerheten och undvika risken 
för jonsmitta, korrosion, missfärgningar, 
onödiga instrumentreparationer och 
förlänga livslängden på dina instru
ment. Välkommen att kontakta 
Medilens för en kvalificerad utbild
ning på plats hos dig.

LacriJet® 

Alltid på rätt plats utan 
knutar eller suturer.

LacriJet® en unik monokana-

likulär, nasolakrimal tåvägs-

stent förladdad på intubations-

injektor avsedd för epiphora, 

kongenital nasolakrimal 

tårvägsobstruktion och kana-

likulära lacerationer. 

LacriJet® består av ett 

engångs injektorhandtag där 

silikontuben är laddad inuti 

metallguiden, genom sin design 

och krage som fixeras i 

punctum håller den sig kvar på 

plats. LacriJet® finns i sju olika 

längder, de två kortaste 

längderna är speciellt designade 

för kanalikulära lacertioner för 

att förhindra sammanväxningar 

och framtida obstruktion.
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Ljusbehandling har använts med 

stor framgång inom flera terapi

områden. Sedan en tid har det 

även visat sig framgångsrikt för 

behandling av torra ögon.

– Flera hundratusen norrmän lider av 

torra ögon till följd av talgkörtelsvikt i 

ögonlocken, säger Professor Tor Paaske 

Utheim på Tørreøyneklinikken i Oslo. 

Detta inflammatoriska tillstånd är den 

vanligaste orsaken till torra ögon, men 

med Eye-Light ljusbehandling kan man 

hjälpa många patienter. I de flesta fall 

räcker det med att man gör 3-4 

behandlingar inom ett par månader, 

förutsatt att man har intakta och i 

vanliga fall fungerande Meibomska 

körtlar som blivit igentäppta och kan 

öppnas upp igen. Dessa körtlar ska 

normalt producera de olika fettämen 

som behövs i tårfilmens yttersta lager 

för att förhindra avdunstning av 

tårarna. Bäst effekt får man när man 

kombinerar ljusbehandling och försiktigt 

klämmer på de Meibomska körtlarna 

med en speciell pincett.

Behandlingen är smärtfri och 

bedövning behövs inte. I vissa svårare 

fall adderar man även läkemedel.  

När körtelväven inte fungerar längre, 

hjälper tyvärr inte denna typ av 

behandling. Vi som specia lister har 

speciell kamerautrustning där vi kan 

bedöma statusen på körtlarna.

Ljusare prognos 
vid behandling 
av torra ögon.

EyeLight® minskar torra ögonbesvär 

med unik patenterad ljusterapi!  

En icke-invasiv, stressfri kombina-

tionsbehandling som behandlar de 

lipidproducerande Meibomska 

körtlarna i de nedre och övre 

 ögonlocken. 

En handfull behandlingar ökar det 

naturliga lipidflödet, stabiliserar 

tårfilmen och minskar avdunstning av 

tårvätskan. Kliniskt bevisad effekt.

Minska torraögonbesvär med ljusterapi!
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Nu specialiserar  
vi oss ännu mer.
25 års arbete har gett resultat. Det märker vi  
genom det förtroende som leverantörer och  
kunder visar oss. Men också genom de NKI- 
undersökningar som vi har genomfört där vi  
nu närmar oss toppbetyg inom flera segment 
inom både kirurgi och torra ögon.

Att allt fler upptäcker vår kompetens och förmåga att 
scanna och filtrera marknaden på de bästa produkterna är 
väldigt glädjande. Resultatet är ett brett, spetsigt och 
pålitligt sortiment som hela tiden fylls på med nya 
 spännande innovationer med potential att revolutionera 
marknaden och hjälpa fler patienter.

Under de kommande 25 åren ska vi bli den självklara 
partnern för alla som är aktiva inom kirurgi och torra 
ögon. Det kommer vi bli genom att lägga ännu mer 
resurser på att spåra upp det senaste åt våra kunder  
– produkter och lösningar som kommer göra er ännu mer 
framgångsrika. Det är därför vi finns.

Här är vårt kundtjänstteam!

I nuläget är vi 10 dedikerade 

medarbetare som hanterar ett brett 

spektrum av arbetsuppgifter för att 

säkerställa snabba och precisa 

leveranser. Detta innefattar allt  

ifrån inköp/logistik till ekonomi 

och administration. 

Vi arbetar ständigt med att 

utveckla våra processer och rutiner 

för ännu bättre kund upplevelse 

inom tex. order hantering, leverans-

bevakning/spårbarhet samt 

kvalitet- och miljöfrågor. 

Kontakta oss på  

tel: +46 (0)42-14 12 25 eller 

info@medilensnordic.com

Kundservice.
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Vi firar 25 år!

2022 firar vi 25årsjubileeum med stor 

stolthet, vi tackar våra kunder, leverantörer 

och partners för förtroendet och ser fram 

emot de kommande 25 åren!

I egenskap av distributör är 

affärs utveckling en mycket 

central del av vår verksamhet.  

I samarbete och dialog med 

våra kunder och partners arbetar 

vi ständigt med att finna nya 

produkter och lösningar för 

olika patientbehov. 

Denna process driver vi i vår affärs-

utvecklingrupp där vi satt samman 

olika kompetenser och erfarenheter 

för att bedöma och utvärdera kund- 

och patientnytta.

Processen kan se olika ut från fall 

till fall, ofta har våra kunder tydliga 

behov och önskemål som vi kan utgå 

ifrån. I andra fall kan det vara så att 

våra leverantörer och partners kommer 

med innovativa produktnyheter som vi 

tillsammans utvärderar. Vi deltar även 

aktivt vid nationella och internationella 

kongresser där bland annat nya 

behandlingsmetoder diskuteras och 

även lanseras.

Vi samarbetar med ett stort antal 

ledande leverantörer och kan därför 

ofta erbjuda olika flexibla lösningar för 

dig som kund.

På gång...



Medilens Nordic AB  |  Helsingborg

E-post: info@medilensnordic.com  |  Tel: +46 (0)42-14 12 25

Medilens är Nordens största distributör  
av produkter för kvalificerad ögonsjukvård och en av 

de ledande leverantörerna av smörjande ögondroppar. 
Hos oss finner du produkterna för katarakt, glaukom, 

kornea, CXL och vitreoretinal kirurgi samt för 
mottagning/diagnostik, rengöring/desinfektion och 

 instrumentvård.

Kontakta oss med dina frågor! Vi är specialister  
på att göra dig framgångsrik i din profession.
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