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Comfort Progressive+ 
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Saatavilla olevat parametrit:

Käyttöaika:
•  18 kuukautta

Hoitosuositus:

Materiaali:

Indikaatio:

   MeniCare Plus
• 1 x viikossa Progent Intensivpuhdistus 
• Vältä hankaavia puhdistusaineita

• Menicon Z (Tisilfocon A), Art.-Nr.: 1270 • Menicon EX (Tolofocon A), Art.-Nr.: 1270E
• Dk: 163 mmHg / 122 hPa (ISO) • Dk: 64 mmHg / 48 hPa (ISO)  
• Dk/t: 96 mmHg / 72 hPa (ISO)  • Dk/t: 38 mmHg / 28 hPa (ISO)   
  - 3,00 dpt (c.t. 0,17 mm)   - 3,00 dpt (c.t. 0,17 mm)

Lisätietoja Menicon Z ja Menicon EX saat "Informaatio" - otsikon alta.

Simultaanirakenteella oleva moniteholinssi, jolla välitön käyttömukavuus ja 
erityisen suuri lähialue

Muotoilu:

• Toive paremmasta lähialueesta
• Suuremman add tarve
• Pieni pupilliaukko 
• Korkeat vaatimukset nähdä kauas,
 välietäisyyksille ja lähelle

Etupinta
• Keskellä asfäärinen, progressiivinen 
rakenne
 · keskellä: kaukoalue, lyhyt 
progressioalue, suuri lähialue
• Valmistuspäivämäärä ja  Lotnumero 
helpottamaan tunnistusta 
• Optionaalinen R/L kaiverrus

6,50 - 9,20
 0,05 mm välein

+ 25,00 - - 25,00
0,25 dpt välein

10,20- 11,00
 0,40 mm välein

1,00 - 3,00 0,50 dpt 
välein

•  Toive nähdä saumattomasti kaikille 
etäisyyksille ja joka katsesuunnalle
• Tarve parantaa visusta ja 
mukavuutta , jota nykyinen 
presbyopialinssi ei pysty tekemään

Kaarevuus (mm) Voimakkuus Sph (dpt)     Halkaisija (mm)                 Add (dpt)

Optiikka Juurinen Oy ∙ Rajatie 4 A 12 ∙ 01230 Vantaa puh  010-2290 670 · fax 
010-2290 675 · asiakaspalvelu@optiikkajuurinen.fi

Takapinta:
• Keskellä toorinen optinen alue, jota 
ympäröi  kyynelnestealue 

Reunoilla tangentiaalisesti kiertävä kehä 
optimaalisen keskiöitymisen takaamiseksi
 (identtinen  Menicon Z Comfort linssin 
kanssa)
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Comfort Progressive+ 

(HSID)

       7,80 175°

  Ør: 11,00   
  Add:  1,00

 L: sph - 2,50 dpt cyl - 0,50 dpt A 180°
  Add 1,00 dpt

 L: 11,70 mm

 L: 7,65 88° 

       7,75 178°

 L:  Comfort Progressive+ 
  BK:  7,75 
  F‘V:   - 2,50
  Ør: 10,60
  Add:  1,00 
 

Ensimmäisen piilolinssin valinta

Käytä yksinkertaista Meniconin easyfit - sovitusohjelmaa 
(www.Menicon.de/Professional). 

Sovitusesimerkki:
• Refraktio 12 mm pintavälillä:
 R:  sph - 3,00 dpt cyl - 0,50 dpt A 180°
  Add 1,00 dpt 

• Sarveiskalvon halkaisija  
(HSID):  R:  11,90 mm

• Sarveiskalvon kaarevuus 
(mm):  R: 7,70 85° 

• 1. piilolinssi:
 R: Comfort Progressive+   
  BK:  7,80   
  F‘V:   - 3,00  

Simultaanirakenteella oleva moniteholinssi, jolla välitön käyttömukavuus ja 
erityisen suuri lähialue

Kaarevuus (mm)  Δr 
0,30 mm Halkaisija (mm)                                    Voimakkuus (dpt)

määritä johtava silmä

Kauas 
sf  refraktio  pv  0 mm
 

r0 �ach = loivemman sak 
kaarevuuden mukainen

1,00 mm pienempi 
kuin sak  

Arviointi:

Valitse toivomasi materiaali huomioiden parametritiedot.
Jos sarveiskalvokaarevuuksien ero on 0,30 mm suosittelemme sovittamaan Comfort Progressive+ BTC tai 
Comfort Progressive+ BT -linssejä.

Lähelle 
sl refraktion

  add

Arvioi vasta 45 minuutin totutteluajan jälkeen
Tarkista näkö: älä käytä projektoria   
   - Kauas: realistinen / luonnollinen kohde kaukana esim. katsomalla ulos ikkunasta  
   - Lähelle: realistinen/ luonnollinen kohde lähellä esim. rannekello, puhelin, lehti
Istuvuuden arviointi
  - tasainen rauhallinen liike joka räpäytyksellä
    - keskiöityy pupillin kohdalle 
  •  Fluorikuva:
    - keskellä tumma kiiniiotto jota ympäröi kirkas kyynelnestealue
    - reunoilla tumma kiinniotto selkällä reunanosteella (Bevel)
• Tee ( sf / cyl)  päällerefraktio vain jos subjektiivinen näkö ei ole tyydyttävä 

Leila
Konekirjoitettu teksti
Arvioi vasta 45 minuutin totutteluajan jälkeenTarkista näkö: älä käytä projektoria      - Kauas: realistinen / luonnollinen kohde kaukana esim. katsomalla ulos ikkunasta     - Lähelle: realistinen/ luonnollinen kohde lähellä esim. rannekello, puhelin, lehtiIstuvuuden arviointi  - tasainen rauhallinen liike joka räpäytyksellä    - keskiöityy pupillin kohdalle   •  Fluorikuva:    - keskellä tumma kiiniiotto jota ympäröi kirkas kyynelnestealue    - reunoilla tumma kiinniotto selkällä reunanosteella (Bevel)• Tee ( sf / cyl)  päällerefraktio vain jos subjektiivinen näkö ei ole tyydyttävä 


