
• Pienempien lähilisäysten sovittaminen on nyt 
aiempaa helpompaa käyttämällä samaa D-
linssiä molemmissa silmissä

• Suurempien lähilisäysten sovittaminen on 
edelleen joustavaa ja tarjoaa enemmän 
vaihtoehtoja paremman tarkkuuden 
saavuttamiseen 

Biofinity®-moniteholinssien 
sovitusperiaatteet

Yksinkertaistettu 
sovitusfilosofia
Uudet sovitusmenettelymme perustuvat 
optikoiden käytännön kokemuksiin.

Ensimmäinen käynti

Aloita uudella refraktion ja johtavan silmän määrityksellä (sumeutustekniikka).

Valitse kaukovoimakkuudeksi pintavälillä korjattu sfäärinen voimakkuus.

Valitse D- tai N-linssi tarvittavasta lähilisäyksestä riippuen:

Lähilisäys Dominantti silmä Ei-dominantti silmä

+1,00� D� D

+1,50� D� D
+2,00 N

+2,50 � D� N

Vaikka linssit asettuvat nopeasti, anna asiakkaalle 15 minuuttia aikaa tottua niihin ennen näön tarkastusta.

Jos yhteisnäkö ei ole hyväksyttävä, määritä parannusta kaipaava silmä suorittamalla refraktio testilinsseillä.

Paranna kaukonäköä lisäämällä +/-0,25 D (maks. +/-0,50 D) parannusta kaipaavaan silmään. 

Paranna lähinäköä lisäämällä +/-0,25 D (maks. +/-0,50 D) parannusta kaipaavaan silmään.

Klinisk Testaa potilaan lähinäkö hänen matkapuhelimensa 
avulla.

Tarkasta näöntarkkuus normaalivalaistuksessa 

Määrää suurin plusvoimakkuus kaukonäköä varten 
(Älä käytä liikaa miinusvoimakkuutta)

Valitse pienempi lähilisäys kun se on mahdollista; ei 
ole tarpeen määrätä liian suurta

Linssi Kauas Lähelle
Yhteisnäkö 1,0
D-linssi 1,0
N-linssi 0,5 tai parempi

1,0

0,5 tai parempi 
1,0

Odotettu näöntarkkuus, kun käytetään
D- ja N-linssien yhdistelmää

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

D�



Biofinity®-moniteholinssien 
sovitusperiaatteet

Ainutlaatuinen 
moniteholinssi 
ainutlaatuisille silmille
Balanced Progressive™ Technology

• Optimoitu tarjoamaan 
erinomainen näkö kaikille 
etäisyyksille – lähelle, kauas ja 
keskietäisyyksille.

• Mahdollistaa yksilöllisen 
sovituksen kullekin käyttäjälle ja 
silmälle

• Juohevampi sovitusprosessi 
auttaa ikänäköisten asiakkaiden 
onnistuneessa sovituksessa 

�Der Augenarzt oder Optiker entscheidet letzten Endes 
unabhängig darüber, wie er Linsen anpasst bzw. 
verschreibt.
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Seurantakäynti viikon kuluttua
Jos asiakas tarvitsee lisää kauko- tai lähinäkökorjausta.

Tarkasta näöntarkkuus kahdella silmällä.

Tarkasta näöntarkkuus yhdellä silmällä.

Tee refraktio testilinsseillä (vältä foropteria).
ENSISIJAINEN VAIHTOEHTO: Paranna kauko- tai lähinäköä muuttamalla kaukovoimakkuutta +/- 0,25 D 
parannusta kaipaavassa silmässä.
TOISSIJAINEN VAIHTOEHTO: Paranna lähinäköä lisäämällä +0,50 D lähilisäys parannusta kaipaavaan silmään.

Tuotetiedot
Biofinity® multifocal
Kaarevuus 8,6 mm

Halkaisija 14,0 mm

Sfäärinen voimakkuus +6,00...-10,00 DS (0,50 D -6,00 D jälkeen)

Lähilisäys � +1,00, +1,50, +2,00, +2,50

Linssin rakenne D-linssi, N-linssi

Materiaali� comfilcon A

Nestepitoisuus� 48%

Dk� 128

Käyttöaika

Lisää sovitusvinkkejä, ohjeita ja lisätietoa 
Biofinity multifocal -linsseistä löydät 
osoitteesta
www.coopervision.fi/biofinity-multifocal

800�341�2020

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Päivittäinen käyttö tai jopa 6 yön/7 
päivän pidennetty käyttö

https://coopervision.fi/practitioner/piilolinssit/biofinity-multifocal



