
• Tillpassning av lägre addition är nu enklare än 
någonsin genom användning av samma D-
linsdesign för båda ögonen

• Tillpassningen av högre addition är även 
fortsättningsvis flexibel och ger dig fler 
alternativ för en exceptionell synförmåga 

Riktlinjer vid tillpassning av Biofinity® 
multifokala linser

En förenklad 
tillpassningsfilosofi
Vår nya tillpassningsprocedur bygger på 
optikers verkliga erfarenheter.

Första besöket

Börja med ny refraktion och verifiering av ögondominans (dimteknik).

Välj avståndskorrektion med utgångspunkt från sfärisk ekvivalent, korrigerad för toppunktsavstånd.

Välj D- eller N-linsdesign baserat på vilken addition som krävs:

Addition Dominant öga Icke-dominant öga

+1,00� D� D

+1,50� D� D
+2,00 N

+2,50 � D� N

Även om linserna utjämnas snabbt bör kunden ges 15 minuter att vänja sig vid dem innan synen kontrolleras.
Om det binokulära seendet är oacceptabelt bör en monokulär överrefraktion med handhållna provlinser utföras för att 
bestämma vilket öga som behöver förbättras.
För att förbättra avståndsseendet, lägg till +/-0,25 D (upp till +/-0,50 D) på det öga som behöver förbättras. 
För att förbättra närseendet, lägg till +/-0,25 D (upp till +/-0,50 D) på det öga som behöver förbättras.

Kliniskt Testa kundens funktionella närseende med hens 
mobiltelefon.

Testa synskärpan med rumsbelysningen tänd 

Förskriv maximal plusstyrka för avståndsseende 
(Använd inte för mycket minus)

Välj den lägre additionen när det är möjligt; man 
behöver inte fullkorrigera additionen

Lins På avstånd På nära håll
Binokulær 1,0
D-Lins 1,0
N-Lins 0,5 eller bättre

1,0

0,5 eller bättre 
1,0

Förväntad synskärpa vid användning av
en kombination av D- och N-linser

Steg 1

Steg 2

Steg 3

D�



Tillpassningsguide för Biofinity® multifokala 
linser

En unik multifokal lins 
för unika ögon
Balanced Progressive™ Technology

• Optimerade för exceptionellt 
seende på alla avstånd, nära, 
medellångt och långt

• Medger personlig tillpassning för 
varje användare och varje öga

• Smidigare tillpassningsprocess 
hjälper till framgångsrik 
tillpassning av presbyopa kunder 

�Der Augenarzt oder Optiker entscheidet letzten Endes 
unabhängig darüber, wie er Linsen anpasst bzw. 
verschreibt.
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Uppföljningsbesök en vecka senare
Om kunden behöver ytterligare förbättring av synskärpan nära eller på avstånd.

Bedöm den binokulära synskärpan.

Kontrollera den monokulära synskärpan.

Gör en överrefraktionering med användning av handhållna provlinser (undvik användning av foropter).
FÖRSTAHANDSALTERNATIV: För att förbättra avstånds- eller närseendet, modifiera avståndsseendet med +/- 
0,25 D på det öga som behöver förbättras.
ANDRAHANDSALTERNATIV: För att förbättra närseendet, lägg till +0,50 D till additionen på det öga som 
behöver förbättras.

Produktspecifikationer
Biofinity® multifocal
Baskurva 8,6 mm

Diameter 14,0 mm

Sfärisk styrka +6,00 till -10,00 DS (0,50 D efter -6,00 D)

Addition � +1,00, +1,50, +2,00, +2,50

Linsdesign D-Lins, N-Lins

Material comfilcon A

Vätskehalt � 48%

Dk� 128

Bärtid

Fler tillpassningstips, handledningar och 
ytterligare information om Biofinity multifocal 
hittar du på
www.coopervision.se/biofinity-multifocal

800�341�2020

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Dagligt bruk eller extended wear i upp 
till 6 nätter/7 dagar

https://coopervision.se/practitioner/kontaktlinser/biofinity-multifocal



