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Z Night                       Z Night Toric

Gesamtdurchmesser ØT 10,60 mm

Korrektionsbereich

Basiskurve

Tangentialzone
Reverse Kurve

Art.-Nr.: 1111 Art.-Nr.: 1112

Z Night Toric

Z Night

Saatavilla olevat parametrit:

Käyttöaika: Hoitosuositus:

Materiaali:

Indikaatio:

Muotoilu:

• Menicon Z (Tisilfocon A) 
• Dk: 163 mmHg / 122 hPa (ISO)
• Käsittelysävy: oikea - punainen /vasen - sininen

Ortokerato-piilolinssi

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

• Toive saada kirkas, terävä näkö päivällä ilman • Sf taittovirhe -  4,00 dpt
• Toorinen taittovirhe
 ∙  syl - 1,50 dpt asti rectus ja 
   - 0,50 dpt inversus (Z Night)
 ∙ syl -  2,50 dpt asti  rectus ja
      - 1,50 dpt inversus (Z Night Toric)

 linssejä tai silmälaseja
• Piilolinssikäyttäjät joilla mukavuusongelmia
• Drop-outs
• Laserhoidosta kiinnostuneille
• Myopian preventioon

• Keskeinen peruskaarevuus vastaa 
tarvittavaa myopia/ astigmatismikorjausta
• Sen jälkeen tuleva vastakaarevuus
 ∙ yhdistää tangentiaalisen alueen
 ∙ 3 Ventilaatioreikää

Kaarevuus (mm) Voimakkuus (dpt)  Tangentti (aste)      Korkeus (μm) Halkaisija (mm)

Kaarevuus (mm)      Voimakkuus (dpt)   Tangentti (aste)      Korkeus (μm)            Halkaisija (mm)

0,30  -1,00 
1º välein

7,00 - 10,00
0,05 mm välein

51º-  63º 
0,00 10,20 / 10,60 / 11,00

0,01µm välein

7,00 - 10,00
 0,05 mm välein

• 1 vuosi          
• ainoastaan yliyön 
käyttöön

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

•Tangentiaalisesti  kiertävä kehäalue  optimaalisen 
keskiöitymisen takaamiseksi

10,20 / 10,60 / 11,00kuin loiva korkeus
0º bis 5º jyrkempi 

0,00 0,00 - 0,15jyrkempi 
kuin loiva tangentti 
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Z Night                                Z Night Toric

Sovitussuositus:

Ortokerato-piilolinssi

Jälkitarkastus
•  3 kuukauden jälkeen
 ∙ valinnainen
• joka 6 . kk aamulla 12.00 mennessä  
   ∙ kuten 3 viikon käynnillä

Hanki sovitussertifikaatti Z Night ja Z Night Toric linssien sovittamiseen osallistumalla seminaariimme.

Tee tarkat mittaukset topograpialaitteella ja syötä sen jälkeen tiedot ja tarvittavat 
silmälasirefraktiotiedot ohjelmaan ja saat tiedon sopivasta piilolinssistä.

Alustavat mittaukset:
Topografiatietojen ja silmälasirefraktion määritys mukaanlukien pv.
Ennen sitä, pidä tauko nykyisistä piilolinsseistä sarveiskalvon palautumisen vuoksi:
• Silikon-Hydrogel-piilolinssi: vähintään 3 päivää
• Kova piilolinssi:  jopa 4 viikkoa

•  1.yön jälkeen aamulla 12.00 mennessä
 ∙ tutki sak mikroskoopilla / topografialla
• 1 viikon jälkeen aamulla 12.00 mennessä 
 ∙ tutki sak mikroskoopilla / topografialla
 ∙ määritä visus ilman linssiä
 ∙ ametropia oltava ainakin n.70 %              
     korjattuna
  ∙ älä muuta linssiä
•  3 viikon kuluttua aamulla 12.00 mennessä
 ∙ tutki sak mikroskoopilla / topografialla
 ∙  visus ja refraktio ilman linssiä
 ∙ ametropia tulee olla täysin korjattu
 ∙ jos tarpeen, muuta linssiä

Turvallisuuden ja silmän terveyden takaamiseksi  tulee Z Night ja Z Night 
Toric vaihtaa vuosittain.

Vaihtoväli

Z Night-linssiä on ainostaan saatavilla Meniconin 
easy�t-sovitusohjelman kautta. Lisää informaatiota 
(www.Menicon.de/Professional).  

Sarveiskalvossa ei saa olla minkäänlaisia aiemman piilolinssin aiheuttamia muutoksia!

 Z Night ja Z Night Toric-linsseihin ei ole saatavilla erillisiä 
sovituslinssejä.

Topographie Baseline Optimaalinen istuvuus               ero 3 viikon jälkeen


