Kontaktlinseguide for Proclear® 1 day multifocal

Forskjellige kunder. Én
enkel prosess for valg
av linser.
En unik metode som gjør det enkelt å velge
linser.
• sentral lesedel med asfærisk design
• utformet med enstyrkeprofil
– bevarer avstandssynet, slik at de i
liten grad blir nødvendig med
kompromisser
• «near boost» på det ikke-dominante
øyet
– gir optimalt syn på nært og
mellomlangt hold og bevarer
binokulærsynet
– passer for brukere med addisjoner
opptil +2,50
• gir en totalt sett mer naturlig
synsopplevelse

Veiledning for valg av linser
Trinn 1

Bekreft refraksjonen og fastsett øyedominansen.

Trinn 2

Dominant øye: Velg en linse med passende avstandsrefraksjon.
Ikke-dominant øye: Velg en linse med anbefalt «near boost» addert til
avstandsstyrken, i henhold til brukerens addisjonskrav:

Eksempel på refraksjon: –2,00 OU med
addisjon på +1,75

Kundens addisjon

«Near boost»

Opptil +1,00

Krever ingen
«near boost»

+1,25 til +1,75

+0,75 D

Dominant øye

Ikke-dominant øye

+2,00 til +2,50

0,75 D til +1,00 D

-2,00

-1,25

Trinn 3

Proclear 1 day multifocal Lens Rx

La linsene sitte i en stund før synet bedømmes. Hvis kunden er fornøyd med synet, kan du levere ut linsene.

Optimeringstips
For å forbedre avstandssynet kan du utføre en overrefraksjon i trinn på +/–0,25 D på det dominante øyet
under binokulære forhold. Mange optikere har opplevd at et tillegg på +0,25 D på det dominante øyet i trinn
2 kan forbedre avstandssynet.
For å forbedre synet på nært hold kan du utføre en overrefraksjon i trinn på +/–0,25 D på det ikkedominante øyet under binokulære forhold.

Kontaktlinseguide for Proclear® 1 day multifocal

En innovativ metode.
Flere grunner til å
velge Proclear.
Forbedrer synet på nært hold uten å
påvirke avstandssynet.
• Enkel tilpasning for linsebrukere med
forskjellige stadier av presbyopi.
– utformet med enstyrkeprofil
– mindre behov for å gå på akkord
med avstandssynet
• Linsen har en utforming som gjør den
enklere å tilpasse.
– reduserer tiden hos optikeren og
antallet oppfølgingsbesøk
• Et stort og effektivt
parameterintervall.
• En ny metode for å dekke
synsbehovene hos brukere av
endagslinser.
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Forskjellige kunder. Én Proclear.
Behandler de to øynene separat samtidig som okulærsynet ivaretas
• Det benyttes forskjellig styrke på hvert øye for å forbedre synet på nært hold samtidig som du i
mindre grad trenger å gå på akkord med avstandssynet.
• Sender separate signaler til hvert øye, slik at hjernen kan skape et bedre bilde.
En stor forbedring i forhold til monovisjon
• Beholder den binokulære summasjonen ved høyere addisjoner og gir bedre synsevne enn monovisjon.
• Forbedrer samsynet, synet på mellomlangt hold og mørkesynet.
• Multifokal linsedesign

Produktspesifikasjoner
Proclear 1 day multifocal
Styrke

+6,00 til –10,00 (trinn på
0,25; 0,50 etter –6,00)

Addisjon

utformet med enstyrkeprofil

Basiskurve

8,7 mm

Diameter

14,2 mm

