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Comfort Progressive BTC 
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Gesamtdurchmesser Ø T 10,60 mm Gesamtdurchmesser Ø T 10,60 mm
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Saatavilla olevat parametrit:

Käyttöaika:
•  18 kuukautta

Hoitosuositus:

Materiaali:

Indikaatio:

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

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

Muotoilu:

• Menicon Z (Tisilfocon A), Art.-Nr.: 1260 • Menicon Z (Tolofocon A), Art.-Nr.: 1260E
• Dk: 163 mmHg / 122 hPa (ISO) • Dk: 64 mmHg / 48 hPa (ISO)  
• Dk/t: 86 mmHg / 64 hPa (ISO)  • Dk/t: 34 mmHg / 25,5 hPa (ISO)   
  - 3,00 dpt (c.t. 0,19 mm)   - 3,00 dpt (c.t. 0,19 mm)

• Presbyopian korjaamiseen • Sarveiskalvokaarevuuksien ero > 0,30 mm
• Korkeat näkövaateet kauas,välialueelle ja 
lähelle
•  Toive nähdä saumattomasti kaikille 
etäisyyksille ja joka katsesuunnalle
• Visuksen ja mukavuuden parantaminen muihin 
presbyopialinsseihin verrattuna

0,05 mm välein

Kaarevuus (mm) Voimakkuus Sph (dpt)     Halkaisija (mm)           Add (dpt) r0 �ach

 6,50 - 9,20

+ 25,00 - - 25,00
 0,25 dpt välein

10,20 - 11,00

Takapinta:
• Keskellä toorinen optinen alue, jota ympäröi

Etupinta:

 Keskellä: asfäärinen ja 
progressiivinen kaukoalue

mm
 ∙ refraktioastigmatismi on sarveiskalvolla
• Symmetrisen piilolinssin istuvuuden 
parantaminen toorisella sarveiskalvolla

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

Nopeasti totuttava bitoorinen monitehopiilolinssi 
simultaanirakenteella 

 kyynelnestealue
• Reunoilla tangentiaalisesti kiertävä kehä
 optimaalisen keskiöitymisen takaamiseksi

• Toorinen korjaamaan indusoitua 
astigmatismia
•

 0,05 mm välein
0,40 mm välein  0,50 dpt väleinr0 steil 0,20 -1,00 jyrkempi kuin r0 �ach 

1,00 - 3,00

• 2 pistekaiverrusta kuvaavat 
loivemman takapintakaarevuuden 
paikan
• Valmistuspäivämäärä ja  Lotnumero 
helpottamaan tunnistusta 
• Optionaalinen R/L kaiverrus
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Comfort Progressive BTC 

       7,74 178°

  Ør: 11,00   
  Add:  1,00

 L: sph - 0,75 dpt cyl - 2,75 dpt A 166°
  Add 1,00 dpt

 L: 12,10 mm

 L: 7,30 81° 

       7,66 171°

 L:  Comfort Progressive BTC
  BK:  7,70 / 7,30 
  F‘V:   - 0,50
  Ør: 11,00 
      Add:  1,00

Sovitussuositus:

Ensimmäisen piilolinssin valinta

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

Sovitusesimerkki:
• Refraktio 12 mm pintavälillä:
 R:  sph - 1,25 dpt cyl - 2,50 dpt A 176°
  Add 1,00 dpt 

• Sarveiskalvon halkaisija  
(HSID):  R:  12,20 mm

• Sarveiskalvon kaarevuus 
(mm):  R: 7,30 88° 

Arviointi:

• 1. piilolinssi:
 R: Comfort Progressive BTC   
  BK:  7,80 / 7,40
  F‘V:   - 0,75

• Aikaisintaan 45 minuutin totutteluajan jälkeen
• Tarkista näkö: älä käytä projektoria  
   - Kauas: realistinen / luonnollinen kohde kaukana esim. katsomalla ulos ikkunasta  
   - Lähelle: realistinen/ luonnollinenkohe lähellä esim. rannekello, puhelin, lehti

• Tarkista linssin istuvuus: 
   - tasainen, rauhallinenliike joka räpäytyksellä  
   - keskiöityy pupillin kohdalle
    jos ei istu tyydyttävästi, muuta fluorikuvan perusteella kaarevuutta
 Tarkista stabilisaatio
  • Fluorikuva:

  - reunoilla tumma kiinniotto selkällä reunanosteella (Bevel)
• Tee ( sf / cyl)  päällerefraktio vain jos subjektiivinen näkö ei ole tyydyttävä
  - jos toorinen päällerefraktio, määritä stabilisaatio TABO kaavion avulla

kun sak

määritä johtava silmä

Halkaisija(mm) voimakkuus (dpt)

1,00  mm pienempi 

sf refraktio pv  0 
mm

add

Kaarevuus (mm)
 ∆r max. 0,30 mm

Kauas Lähelle
sl refraktion 

r0 �ach = loivemman suunnan
            mukainen

r0 steil = jyrkemmän suunnan 
mukainen + 0.10mm 

   - keskellä tumma kiiniiotto jota ympäröi kirkas kyynelnestealue

Nopeasti totuttava bitoorinen monitehopiilolinssi simultaanirakenteella 

Valitse toivomasi materiaali huomioiden parametritiedot.


