
Piilolinssien valintaopas

Vaihe 1 Vahvista refraktio ja määritä dominantti silmä.

Anna linssien asettua hetki ennen näön tarkastusta. Jos asiakas on tyytyväinen näköön, piilolinssit voidaan luovuttaa 
koekäyttöön.

Asiakkaan lähilisäys Lähilisäys

jopa +1,00 Lähilisäys ei ole 
tarpeen

+1,25...+1,75   +0,75 D

+2,00...+2,50   0,75 D - +1,00 D

Dominantti silmä Ei-dominantti silmä

Esimerkki refraktiosta: -2,00 OU ja 
+1,75 lähilisäys

Proclear 1 day multifocal Lens Rx

-2,00 -1,25

Optimointivinkkejä
Paranna kaukonäköä tekemällä dominantin silmän ylirefraktio +/- 0,25 D askelein yhteisnäkötilanteessa. Monet 
optikot ovat havainneet, että +0,25 D lisäys dominanttiin silmään 2 vaiheessa parantaa kaukonäköä.

Paranna lähinäköä tekemällä ei-dominantin silmän ylirefraktio +/- 0,25 D askelein yhteisnäkötilanteessa.

Vaihe 2 Dominantti silmä: Valitse piilolinssi sopivalla kaukovoimakkuudella.

Ei-dominantti silmä: Valitse linssi, jossa kaukovoimakkuuteen on lisätty suositeltu lähilisäys 
käyttäjän lähilisäystarpeen mukaan:

Vaihe 3
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Erilaiset asiakkaat. 
Yksinkertainen 
linssinvalintaprosessi.
Ainutlaatuinen menetelmä helpottaa 
piilolinssin valintaa.

• Keskellä asfäärinen lukuosa

• Muotoiltu yksitehoprofiliksi
– Säilyttää kaukonäön, vähentää 
tarvetta tehdä näkökykyyn liittyviä 
kompromisseja

• Lähilisäys ei-dominantissa silmässä
– Optimoi näön lähelle ja 
välietäisyyksille ja säilyttää yhteisnäön
– Sopii käyttäjille, joiden lähilisäys on 
enintään +2,50.

• Tarjoaa luonnollisemman näköelämyksen 



• Käyttää erilaisia voimakkuuksia eri silmissä lähinäön parantamiseksi. Samalla se minimoi kompromissit 
kaukonäön kanssa

• Lähettää erilliset signaalit kummallekin silmälle, minkä ansiosta aivot pystyvä luomaan terävämmän kuvan 

Huomattava parannus monovisioniin verrattuna

• Säilyttää yhteisnäön suuremmilla lähilisäyksillä ja tarjoaa paremman näöntarkkuuden 
kuin monovision

• Parantaa syvyysnäköä, näköä välietäisyyksille ja hämäränäköä
• Monitehorakenne 

Erilaiset asiakkaat. Yksi Proclear.
Korjaa molemmat silmät erikseen samalla kun se säilyttää yhteisnäön

Voimakkuus +6,00...-10,00 (0.25 välein; 
0,50 välein -6,00 jälkeen)

Lähilisäys Muotoiltu yksitehoprofiliksi

Kaarevuus 8,7 mm

Halkaisija 14,2 mm

Proclear 1 day multifocal

Tuotetiedot

Innovatiivinen 
menetelmä. Useita syitä 
valita Proclear.
Parantaa lähinäköä kaukonäköä 
heikentämättä.

• Helppo sovitus ikänäön eri 
vaiheissa oleville käyttäjille
– Muotoiltu yksitehoprofiliksi
– Vähentää tarvetta tehdä 
kompromisseja kaukonäön suhteen

• Linssien muotoilu tekee 
piilolinssien sovituksesta helppoa
– Lyhentää vastaanottoaikaa ja 
minimoi seurantakäyntien määrän

• Laaja parametrialue

• Uusi menetelmä näöntarpeiden 
täyttämiseen kertalinssikäyttäjien 
parissa 
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