Kontaktlinsguide för Proclear® 1 day multifocal

Olika kunder. En enkel
linsvalsprocess.
En unik metod gör linsvalet enkelt.

Guide för val av linser
Steg 1

Bekräfta refraktion och fastställ ögondominans.

Steg 2

Dominant öga: Välj lins med lämplig avståndsrefraktion.

• Central läsdel med asfärisk design
• Utformad med en enstyrkeprofil
– Bevarar seendet på avstånd,
begränsar behovet att kompromissa
med synen
• Near boost i det icke-dominanta ögat
– Optimerar när- och medellångt
seende och bevarar binokulärseendet
– Passar användare med addition upp
till +2,50

Icke-dominant öga: Välj en lins med rekommenderad ”near boost” adderad till
avståndsstyrkan, enligt användarens additionskrav:

Kundens addition

"Near boost"

ipp till +1,00

Ingen "near boost"
erfordras

+1,25 till +1,75

+0,75 D

Dominant öga

Icke-dominant öga

+2,00 till +2,50

0,75 D till +1,00 D

-2,00

-1,25

Exempel på refraktion: -2,00 OU med
+1,75 addition
Proclear 1 day multifocal Lens Rx

• Ger sammantaget en naturligare
synupplevelse

Steg 3

Låt linserna sitta i en stund innan synen bedöms. Om kunden är nöjd med synen kan kontaktlinserna lämnas ut.

Optimeringstips
För att förbättra avståndsseendet, utför en överrefraktion i steg om +/- 0,25 D på det dominanta ögat under
binokulära förhållanden. Många optiker har funnit att ett tillägg på +0,25 D på det dominanta ögat i steg 2
förbättrar avståndsseendet.
För att förbättra närseendet, utför en överrefraktion i steg om +/- 0,25 D på det icke-dominanta ögat under
binokulära förhållanden.

Kontaktlinsguide för Proclear® 1 day multifocal

En innovativ metod.
Flera anledningar att
välja Proclear.

Olika kunder. En Proclear.
Behandlar båda ögonen separat samtidigt som de bibehåller okulärseendet
• Använder olika styrkor i varje öga för att förbättra närseendet samtidigt som de minimerar behovet
att kompromissa med avståndsseendet

Förbättrar närseendet utan att påverka
avståndsseendet.
• Enkel anpassning för linsanvändare
som genomgår olika stadier av
presbyopi
– Utformad med en enstyrkeprofil
– Minskat behov att kompromissa
med avståndsseendet
• Linsens utformning bidrar till en
förenklad upplevelse vid
linstillpassning
– Minskar tiden hos optikern och
minimerar antalet
uppföljningsbesök

• Skickar separata signaler till varje öga, vilket ger hjärnan möjlighet att skapa en bättre bild
En avsevärd förbättring jämfört med monovision
• Bevarar den binokulära summationen vid högre additioner och ger bättre synprestanda än monovision
• Förbättrar stereopsi, synen på medellångt avstånd samt mörkerseendet
• Multifokal linsdesign

Produktspecifikationer
Proclear 1 day multifocal

• Brett, effektivt parameterintervall

Styrka

• Ny metod för att uppfylla
synbehoven hos användare av
endagslinser

+6,00 till -10,00 (0.25 steg;
0,50 steg efter -6,00)

Addition

Utformad med en enstyrkeprofil

Baskurva

8,7 mm

Diameter

14,2 mm
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