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Indivisual Progressive2 Art.-Nr.: 1343

•  Silikon-Hydrogel (Filcon V3)
•  

*SOLOCARE AQUA®, HydroLock® and MicroBlock® are registered trademarks of Novartis AG used under licence by Eye Shelter SA
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Materiaali:

Käyttöaika:                                                         Hoitosuositus:  

Indikaatio:

Saatavuusrajat:

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

Muotoilu:
Etupinta
• Keskellä kaukoalue– asf progressiviinen
•  Lyhennetty progressioalue  

parhaimman mahdollisen lähinäön 
saamiseksi

Takapinta
• Identtinen Indivisual -linssin 
kanssa 
 (Bi-sfääris-asfäärinen rakenne)

• Suuret vaatimukset nähdä kauas, välietäisyydelle ja lähelle
• Toive rajoittamattomaan näkemiseen kaikille etäisyyksille ja katsesuunnille
• Jos ei haluta rajoittaa pään tai kehon asentoa
• Ideaali näyttöpäätetyöhön,  lähityöskentely ylöspäin tai sivuun
• Kaikki taittovirheet  18,50 dpt - - 38,25 dpt (pv 14 mm)
• Saatavilla toorisena
• Add  3,00 dp asti
• Normaalit sak mutta myös: 
 - hyvin loivat tai hyvin jyrkät sarveiskalvokaarevuudet  
 - hyvin isot ja hyvin pienet sarveiskalvohalkaisija

Yksilöllinen monitehosilikonihydrogeelilinssi

Vesipitoisuus: 74 % (ei-ioninen, FDA Gruppe II)
• Sävy: sininen/ UV-Filter
•  Dk: 60 mmHg / 45 hPa (ISO)
• Dk/t: 28,6 mmHg / 21,4 hPa (ISO)  - 3,00 dpt (c.t. 0,21 mm)
• Modulus: 0,35 Mpa

Ainoastaan:
• MeniCare Soft
• SOLOCARE AQUA®*

• 3 kuukauden vaihtosysteemi
 • Pitkät päivittäiset  käyttöajat

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

1,00 - 3,00 
 0,50 dpt välein

13,00 -  15,00 
 0,10 mm välein

+ 25,00 - - 25,00 
0,25 dpt välein

7,40 - 9,50 
 0,10 mm välein



03
44

Indivisual Progressive2 Art.-Nr.: 1343

•  

Arviointi:

Sovitusesimerkki:

Yksilöllinen monitehosilikonihydrogeelilinssi

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

Sovitussuositus:

tai:

Kaarevuus (mm) Halkaisija (mm)                        Voimakkuus (dpt)

Indivisual Progressive2
• Kaarevuus:       8,30 mm •  sf ekviv: Sf + ½ cyl pv 0 mm
• Halkaisija: 14,00 mm                                                                         - 3,00 + (-0,50/2) = - 3,25
• Voimakkuus:  - 3,25 dpt
• Addition:          1,00 dpt

Valittu piilolinssi:

 linssin pitäisi liikkua 0,50 mm ja välillä 0,80 mm . Huomioi, että 
korneaskleraalisen profiilin istuvuutta voidaan parantaa.

Aloita ajoissa niin, että asiakas tottuu mahdollisimman nopeasti Indivisual Progressive2 linssiin
• Korjaa aina suurimpaan plussaan, siten lähinäkö tulee parhaiten korjatuksi
• Selvitä add todellinen tarve halutulle etäisyydelle
• Määritä johtava silmä

• Sak kaarevuus (mm): 8,10 in 180° / 7,85 in 90°
• Sarveiskalvohalkaisija: 11,82 mm
• Refraktio: sph - 3,00 dpt cyl - 0,50 dpt A 180° pv 14 mm
• Add: 1,00 dpt

Tarvittavat voimakkuusmuutokset:

Lisätietoa Indivisual oppaassa.

SAK halkaisija + 2,20 
mm

SAK  kaarevuuksien 
keskiarvo
  + 0,30 mm

määritä johtva silmä

Kauas Lähelle  
silmälasirefktion 

paras sf  add

• Arvioi linssin  istuvuutta aikaisintaan 45 minuutin totuttelujakson jälkeen
• Indivisual Progressive2 linssin tulee ideaalitapauksessa keskiöityä ja asettua limbuksen ympärille
• Materiaaliominaisuuksien vuoksi Indivisual Progresive2 ei saa liikkua liian paljon, 
•  

• Tarkista binokulaariteetti monokulaarisesti koelinsseillä
• Tarkista kaukonäkö pyytämällä katsomaan ulos ikkunasta tms
• Tarkista lähinäkö realistisilla lähikohteilla kuten lehti, puhelin tms. 

• Hienosäädä 0,25 dpt askelin,aloita + 0,25 dpt
• Jokainen kaukonäön parannus voi huonontaa lähinäköä ja päinvastoin


