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Memira miljoninvesterar i Jönköping
- Ny lokal och utrustning ska hjälpa Memira möta den ökade efterfrågan.
Memira, Sveriges ledande ögonlaserkedja, har de senaste åren haft en
expansiv tillväxt. År 2007 öppnade Memira klinik i Jönköping. På grund av
ökad kundtillströmning väljer ögonlaserkedjan att investera i större lokaler
och ny laserutrustning i Jönköping.
-I Jönköping beräknas ca 55 000 personer ha någon form av synfel.
Efterfrågan på orten är så pass stor att vi måste öka behandlingskapaciteten
och flytta till större lokaler. Det är svårt att hitta lokaler som kan nå upp till
våra kvalitetskrav, därför väljer vi att göra en omfattande ombyggnation.
Jönköping får också ny laserutrustningsom kommer att börja användas i
samband med nyöppningen av kliniken. Med de nya förutsättningarna kan vi

möta den ökade efterfrågan, säger Michael Lagerbäck, VD på Memira.
Den 14 mars har Memira öppet hus i de nya lokalerna på Borgmästargränd 1 i
Jönköping.
Så här går en ögonlaserbehandling till:
Vid en laserbehandling korrigeras synfelet genom att krökningen på
hornhinnan justeras så att de inkommande ljusstrålarna träffar rätt på
näthinnan. Detta gör att synen blir skarp. Behandlingen tar mellan 5 till 90
sekunder per öga, beroende på grad av synfel. I lasern finns en inbyggd eyetracker-funktion som följer ögats rörelser och som stannar upp om ögat rör
sig, därför kan lasern kan aldrig skada ögat. Memira behandlar personer med
översynthet, närsynthet, astigmatism och ålderssynthet.
För mer information är du välkommen att kontakta:
Michael Lagerbäck, VD Memira, 0708-394 392,
michael.lagerback@memira.se
www.memira.se

Memira är Nordeuropas ledande ögonlaserkedja, med ca 300 anställda och
närmare 50 kliniker i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Memira
behandlar tiotusentals personer varje år för närsynthet, översynthet och
astigmatism (brytningsfel). Memira är även ledande på behandling av
åldersrelaterade synfel och kan hjälpa personer som idag har progressiva
glasögon och läsglasögon.

Kontaktpersoner
Christine Westerlund
Presskontakt
christine.westerlund@memira.se
+46 723 899 894

