
Indivisual Toric Art.-Nr.: 1342
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•  Silikon-Hydrogel (Filcon V3)
•  

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

Gesamtdurchmesser ØT 14,00 mm

sphärische optische Zone
BOZD 11,00 mm
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Gesamtdurchmesser ØT 14,00 mm

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:
Takapinta
• Sfäärinen optinen alue, asfäärinen reuna-alue
• Mukava, ohut reunamuoto

Etupinta
• Dynaaminen stabilisaatio
• Viivamerkinnät
 · 0° ja 180° istuvuuden arviointiin
 · kaksoismerkintä 270° silmäänlaittoa 
helpottomaan

Dk: 60 mmHg / 45 hPa (ISO)
• Dk/t: 33,3 mmHg / 25 hPa (ISO) - 3,00 dpt (c.t. 0,18 mm)
• Modulus 0,35 Mpa

• Visusongelma koska:
 - sfäärisen pehmeän linssin                   
      jäännösastigmatismi
 - epästabiili visus muilla toorisilla          
      pehmeillä linsseillä
 - standardilinssien  riittämätön 
       parametrivalikoima 

Ainoastaan:
• MeniCare Soft
• SOLOCARE AQUA®*

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

7,40 - 9,50 
 0,10 mm välein

- 25,00 b + 25,00  
0,25 dpt välein

13,00 - 15,00 
 0,10 mm välein

- 0,75 - - 5,00 0,25 
dpt välein,           

akselit 0° - 180° 1° 
välein

Yksilöllinen silikonihydrogeelilinssiratkaisu astigmatismin 
korjaamiseen

• 3 kuukauden 
vaihtosysteemi
• Pitkät päivittäiset  käyttöajat

Vesipitoisuus:  74  % (ei-ioninen,  FDA Gruppe 
II)• Sävy: sininen/ UV-Filter
•  

• Kaikki taittovirheet  cyl- 5,00 dpt pv 0 mm
asti
• Suurempi toorisen taittovirheen aiheuttama
 lisääntynyt hapentarve
• Pehmeiden linssien kuivuminen
• Tarve tiheimmille parametriväleille
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Indivisual Toric Art.-Nr.: 1342

Lotnummer

≤ 0,3

≥ 0,7

≤ 7,70 13,90

7,80 bis 8,20 14,20

≥ 8,30 14,50

Arviointi:

Yksilöllinen silikonihydrogeelilinssiratkaisu astigmatismin 
korjaamiseen

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

Sovitussuositus:

Kaarevuus Halkaisija

tai

Kaarevuus (mm) Halkaisija on kaarevuudesta riippuvainen   PL voimakkuus             

            

 pv 0 mm

paralleeli loivemman
 sak-meridiaanin  

kanssa

jätä sellaiseksi

Sf /cyl / 
akselit 

0,20  loivempi  kuin  edellä 
annettu

0,20  jyrkempi  kuin  edellä 
annettu

jätä sellaiseksi

Materiaaliominaisuuksien vuoksi Indivisual Toric ei saa liikkua liian paljon  -  linssin 
pitäisi liikkua 0,50 mm ja 0,80 mm välillä.

• Arvioi linssin  istuvuutta aikaisintaan 45 minuutin totuttelujakson jälkeen
• Indivisual Toric linssin tulee ideaalitapauksessa keskiöityä ja asettua limbuksen ympärille
•  

• Määritä stabilisaatio TABO -kaavan mukaan 
huono stabilisaatio (liikkuu edestakaisin): 

valmistuskk ja 
vuosi

näkymä linssin ulkopinnalta

Sovitusta voidaan parantaa määrittämällä eksentrisyys:

Eksentrisyys                        uusi  kaarevuus                                    halkaisija 
                                                                                                                        

  Tarkista, että linssin R/L-merkit on ylhäällä ja siten oikein asetettu –jos ei, niin 
käännä linssi ja aseta uudelleen paikalleen
• Tarkista näkö ja tee tarvittaessa päällerefraktio (sph. / tor.)

oikea /vasen -merkintä

Stabilisaatiomerkintä 
kaikissa toorisissa


