
• Det har nå blitt enklere enn noensinne å 
tilpasse lavere addisjoner ved å bruke samme 
D-linsedesign på begge øynene

• Også ved tilpasning av høyere addisjoner har 
du stor fleksibilitet og mange alternativer og 
kan dermed sikre kundene svært god 
synsevne. 

Retningslinjer for tilpasning av Biofinity® 
multifokale linser

En forenklet 
tilpasningsfilosofi
Vår nye tilpasningsprosedyre bygger på 
optikernes faktiske erfaringer.

Første besøk

Start med ny refraksjon og verifisering av øyedominans («fogging technique»).

Velg avstandskorreksjon med utgangspunkt i sfærisk ekvivalent korrigert for toppunktsavstand.

Velg D- eller N-linseutforming avhengig av hvilken addisjon som kreves:

Addisjon Dominant øye Ikke-dominant øye

+1,00� D� D

+1,50� D� D
+2,00 N

+2,50 � D� N

Selv om linsene raskt legger seg riktig på øyet, bør kunden få 15 minutter til å venne seg til dem før du kontrollerer 
synet.
Hvis det binokulære synet er uakseptabelt, bør du gjøre en monokulær overrefraksjon med håndholdte prøvelinser for å 
avgjøre hvilket øye som må forbedres.
For å forbedre synet på langt hold legger du til +/– 0,25 D (inntil +/– 0,50 D) på det øyet som må forbedres. 
For å forbedre synet på nært hold legger du til +/– 0,25 D (inntil +/– 0,50 D) på det øyet som må forbedres.

Klinisk Test det funksjonelle synet på nært hold ved 
hjelp av kundens mobiltelefon.

Test synsskarphet med rombelysningen på. 

Ordiner maksimal plusstyrke for avstandssyn.
(Ikke bruk for mye minus.)

Velg om mulig den laveste addisjonen; 
addisjonen trenger ikke fullkorrigeres.

Linse På langt hold På nært hold
Binokulært +1,0
D-Linse +1,0
N-Linse 0,5 eller bedre

+1,0

0,5 eller bedre 
+1,0

Forventet synsskarphet ved bruk av
en kombinasjon av D- og N-linser

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

D�



Retningslinjer for tilpasning av Biofinity® 
multifokale linser

En unik multifokal linse 
for unike øyne
Balanced Progressive™-teknologi

• Utformet for å gi optimalt syn 
på alle avstander: nært, 
mellomlangt og langt hold.

• Muliggjør personlig tilpasning 
for hver bruker og hvert øye

• En mer fleksibel 
tilpasningsprosess gjør det 
enklere å lykkes med 
linsetilpasning på kunder med 
presbyopi. 

�Den uavhengige kliniske vurderingen av hvordan linser 
skal tilpasses og ordineres, skal fremdeles utføres av 
optikeren.
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Oppfølgingsbesøk etter én uke
Hvis kunden trenger ytterligere forbedring av synsskarpheten på avstand eller nært hold.

Vurder den binokulære synsskarpheten.

Kontroller den monokulære synsskarpheten.

Utfør en overrefraksjon ved hjelp av håndholdte prøvelinser (unngå å bruke foropter).
FØRSTE ALTERNATIV: For å forbedre synet på langt eller nært hold modifiserer du avstandskorreksjonen med 
+/– 0,25 D på det øyet som må forbedres.
ANDRE ALTERNATIV: For å forbedre synet på nært hold legger du til +0,50 D til addisjonen på det øyet som må 
forbedres.

Produktspesifikasjoner
Biofinity® multifocal
Basiskurve 8,6 mm

Diameter 14,0 mm

Sfærisk styrke +6,00 til –10,00 DS (0,50 D etter –6,00 D)

Addisjon � +1,00, +1,50, +2,00, +2,50

Linseutforming D-linse, N-linse

Materiale comfilcon A

Væskeinnhold � 48%

Dk� 128

Brukstid

Flere tilpasningstips, veiledninger og ytterligere 
informasjon om Biofinity multifocal finner du på
www.coopervision.no/biofinity-multifocal

800�341�2020
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Daglig bruk eller langvarig bruk i 
opptil seks netter / sju dager

https://coopervision.no/practitioner/kontaktlinser/biofinity-multifocal



