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CENTRAFORM Miru 1day Menicon Rand-Design

Miru 1day Menicon Flat Pack 

14,20
- 6,50 dpt bis - 10,00 dpt

Art.Nr. 1381

Materiaali:

Käyttöaika:

• Miellyttävä päiväkäyttö
• Piilolinssin käyttö ilman hoitoaineita
• Kuivat silmät
• Tietokonetyö
• Muiden hydrogeelilinssien 
sopimattomuus

Indikaatio:

• kertakäyttö

pakkauskoko kaarevuus (mm) voimakkuus (dpt)           halkaisija (mm)

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

• Kovien piilolinssien sopimattomuus
• Sfäärinen taittovirhe - 0,50 dpt - - 11,75 
dpt (pv 14 mm)
• Toorinen taittovirhe (20 %-sääntö)

Saatavuusrajat:

- 0,50 dpt - - 6,00 dpt 
0,25 dpt välein

 0,50 dpt välein

Kertakäyttölinssi jossa korkea käyttömukavuus, koko päivän

Muotoilu:

• hioxi�lcon A (HEMA, GMA)
• Vesipitoisuus: 57 % (ei-ioninen, FDA Gruppe II)
• Dk: 19 mmHg
• Käsittelyväri:  kirkkaan sininen
• Kostuvuuskulma: 24,4° (Captive bubble method)

• Bi-asfäärinen parhaimman optisen 
kuvan antamiseksi
• paksuuden optimoinnin ansioista 
yhtenäinen ja ohut reuna

hyvä reunamuotoilu 
vähentää vieras 
esine-tunnetta
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Miru 1day Menicon Flat Pack 

Miru 1day Menicon:

Miru 1day Menicon

Miru 1day Menicon -3,00 dpt Miru 1day Menicon -6,00 dpt

4 mm 6 mm 4 mm 6 mm
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Miru 1day Menicon

Kertakäyttölinssi jossa korkea käyttömukavuus, koko päivän

Mikrobinen kontaminaatio3

Ulkopinta sisäpinta Ulkopinta                           sisäpinta

tavallinen Blisterilinssi

Teesin osoitus:
Mitä suurempi taittovoimakkuus sitä suurempi aberraatio

etäisyys linssin keskeltä

Litteä pakkaus:

tavallinen
Blisterlinsi

1, 2, 3 Lähde: Menicon DATA on �le

Asfäärinen piilolinssi, jossa erittäin korkea kuvanlaatu CENTRAFORM-prosessin ansioista

Sfäärisen aberraation mittaus1

Sfäärinen aberraatio mitattiin 4 ja6 mm 
etäisyydeltä pupillin keskeltä 
voimakkuuksilla - 3,00 dpt ja - 6,00 dpt.
Sfäärinen aberraatio mitattiin myös 
suurimmissa voimakkuksissa ja 
isommilla etäisyyksillä pupillista.

Linssi otetaan pois pakkauksesta sormella joka on 
kontaminoitu Staphylococcus-Aureus-bakteerilla. Sen 
jälkeen molemmat piilolinssit valmistellaan tutkimusta 
varten samoin tavoin ja tutkitaan niissä oleva 
bakteerikasvu. Miru 1day Menicon-linssissä on vähäinen 
määrä bakteerikasvustoa verrattuna kontrollilinssiin, joka 
on tavallisissa pakkauksessa.

Kuten mikrobimäärän-testissä, valmistellaan linssit ja tutkitaan myös linssin etu- ja takapinta 
erikseen ja arvioidaan Staphylococcus-Aureus-bakteerimäärää. Miru 1day Menicon  
sisäpinnalla ei todettu olevan bakteerikasvua.

Ainoastaan 1mm paksuinen ! Kehitetty vähentämään kontaminaatiota linssin sisäpinnalla

Mikrobien määrä2
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