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Indivisual Art.-Nr.: 1341

*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:

• 3 kuukauden systeemi
• Pitkät käyttöajat

•  Bi-sfääris-asfäärinen rakenne
•  
 

Sfäärinen optinen alue,asfäärinen reuna-alue
 Mukava, ohut reuna

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

7,40 - 9,50 
 0,10 mm välein

+ 25,00 - - 25,00 
0,25 dpt välein

13,00 - 15,00 
 0,10 mm välein

Yksilöllinen silikonihydrogeelilinssiratkaisu sfäärisen 
taittovoiman korjaamiseen

• Silikon-Hydrogel (Filcon V3)
• Vesipitoisuus: 74 % (ei-ioninen, FDA Gruppe II)
• Sävy: sininen / UV-Filter
• Dk: 60 mmHg / 45 hPa (ISO)
• Dk/t: 43 mmHg / 32 hPa (ISO)  - 3,00 dpt (c.t. 0,14 mm)
• Modulus: 0,35 Mpa

Ainoastaan:
• MeniCare Soft
• SOLOCARE AQUA®

• Kaikki sfääriset taittovirheet  
 + 18,50 dpt - - 38,25 dpt (pv 14 mm)
•  Toorinen taittovirhe (20 %-sääntö)
• Normaalit sak mutta myös:
 - hyvin loivat tai hyvin jyrkät sarveiskalvokaarevuudet
 - hyvin isot ja hyvin pienet sarveiskalvohalkaisijat
• Jos ei normaalitarjonnassa ole riittäviä parametrejä
• Ohuiden pehmeiden kuukausilinssien käsittelyvaikeudet 
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Indivisual

Arviointi:

Sovitusesimerkki:

Yksilöllinen silikonihydrogeelilinssiratkaisu sfäärisen 
taittovoiman korjaamiseen

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

Sovitussuositus:

tai:

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

sak  halkaisija  +  2,20 
mm paras sf linssi (sf ekviv)

•  sf ekviv: Sf + ½ cyl pv 0 mm
    - 3,00 + (- 0,50/2) = - 3,25• Kaarevuus:  8,30 mm

• Halkaisija: 14,00 mm
• Voimakkuus: - 3,25 dpt

Valittu piilolinssi:

• 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

sak  kaarevuuksien 
keskiarvo + 0,30 mm

linssin tulee ideaalitapauksessa keskiöityä ja asettua limbuksen ympärille .
Arvioi linssin  istuvuutta aikaisintaan 45 minuutin kuluttua. Miru 1month Menicon 

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

Korneaskleraalisen profiilin huomioon ottaminen voi parantaa istuvuutta:

Tangentiaalinen
säilytä halkaisija 
sellaisenaan

Ei selkeää tangentiaalista:
Pienennä halkaisjaa 0,20 mm 

Selvästi tangentiaalinen  
Suurenna halkaisjaa 0,20 mm  


