
Lens seçme kılavuzu

Kademe 1   Refraksiyonu onaylayı n ve göz baskı nlı ğını  belirleyin.

Görüşü değerlendirmeden önce lenslerin oturması na izin verin. Eğer hasta görüşünden memnunsa, uygulayı n.

Hastanın ADD'si       Yakını yükseltme

+1,00'a kadar Yakını yükseltmeye 
gerek yok

+1,25'ten 
+1,75'a kadar                   

+2,00'ten 
+2,50'a kadar 

Dominant göz Baskın olmayan göz

Örnek refraksiyon: -2,00 OU ile +1,75 ADD

Proclear 1 day multifocalcal Lens Rx

-2,00 -1,25

Optimizasyon ipuçları
Uzak görüşü iyileştirmek iç in, binoküler koşullarda dominant göze +/-0,25D adı mlarla aş ırı  refraksiyon uygulayı n. 

Birçok doktor, Kademe 2' de dominant göze +0,25 D eklemenin uzak görüşü iyileştirdiğini görmüştür.

Yakı n görüşü iyileştirmek iç in, binoküler koşullarda baskı n olmayan göze +/-0,25D adı mlarla aş ırı  refraksiyon 

uygulayı n.

Kademe 2 
Dominant göz: Uygun uzak Rx olan lensi seçin.

Baskın olmayan göz: Hastanı ADD gereksinimlerine göre, önerildiği 
şekilde uzak Rx’e eklenerek bulunan “yakın takviyeli” lensi seçin:

Kademe 3

Proclear 1 day multifocal lensler için seçme kılavuzu

Farklı hastalar. Basit bir 
lens seçim süreci.
Benzersiz bir yaklaşımla kolay lens seçimi

• Merkeze yakın asferik tasarım

• Tek güç profili ile tasarlanmış

-Uzak görüşü muhafaza eder ve 
görüşten ödün verilmesini sınırlar

• Baskın olmayan gözde yakının 
yükseltilmesi

-Yakın ve orta görüşü optimize eder 
ve binokülerliği muhafaza eder

- +2,50 ADD'ye kadar olan hastaları 
kapsar

• Genel olarak, daha doğal bir görme 
deneyimi 

0,75D

+0,75 D - +1,00 D arası



• Yakın görüşü iyileştirmek için uzak görüşten verilen ödünü minimize ederek, her gözde farklı güçler kullanır

• Her göze ödünsüz bir şekilde ayrı sinyaller göndererek, beynin daha net bir görüntü üretmesine olanak verir 

Monovizyona kıyasla belirgin bir iyileşme

•  Mono görüşten daha iyi bir görme performansı sağlamak için yüksek ADD’lerde binoküler toplamı muhafaza 
eder

• Stereopsisi, orta görüşü ve gece görüşünü iyileştirir

• Gerçek multifokal lens tasarımı  

Farklı hastalar. Bir Proclear
Binokülerliği muhafaza ederken, her iki gözü ayrı ayrı tedavi eder

Güç +6,00 ila -10,00 arası (0,25'lik 
kademeler; -6,00'dan sonra 
0,50'lik kademeler)

ADD Tek güç profili ile tasarlanmış

Temel eğri 8,7 mm

Çap 14,2 mm

Proclear 1 day multifocal

Ürün özellikleri

Yenilikçi bir yaklaşım. 
Proclear’ı seçmek için 
daha çok neden.
Uzak görüşü bozmadan yakın görüşü 
iyileştirir

• Lens kullanıcıları, presbiyopinin 
farklı aşamalarına geçtikçe , 
süregelen uyum kolaylığı vardır, 
—Tek güç profili ile tasarlanmış
—Uzak görüşten daha az ödün

• Lens tasarımı, basitleştirilmiş lens 
uygulama deneyimine katkıda 
bulunur
—Koltukta kalınan süreyi ve takip 
ziyaretlerini azaltır

• Geniş, etkili parametre yelpazesi

• 1-günlük kullanıcının görme 
ihtiyaçlarına yeni bir yaklaşım 
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