
SO FLEX

SO  flexible

new
generation

SOFT K   | SOFT K     TORIC FAMILY 
Silicone Hydrogel & Hydrogel lens For Keratoconus and Irregular Corneal Cases Fitting By SAG



SOFT K II family עדשת מגע רכה, ייחודית, המשמשת לשיפור ראיה לבעלי 

קרניות מעוותות
העדשה הרכה SH SOFT K II, תוכננה במיוחד לתקן בהצלחה ליקויי ראיה ללקוחות להם קרטוקונוס וקרניות

מעוותות מבלי להתפשר על נוחות הפציינט ולשמירה על בריאות הקרנית. שיטת ההתאמה הייחודית מתחשבת 
.(Sagittal Hight) ובעומק הקרנית (HVID - Horizontal Visual lris Diameter) בקוטר הקרנית

התאמת העדשה
העדשה SH SOFT K II הינה בעלת מבנה גיאומטרי ייחודי:

- בסיס העדשה והאזור האופטי בעלי גיאומטריה ספרית, בעוד שמבנה הפריפריה אספרי.
- העקומה החיצונית מחולקת ל-3 אזורים:

   ° אזור שפת העדשה דק יחסית לשיפור הנוחות.

   ° אזור מעבר לנטיקולרי המשמש כמייצב מבנה העדשה.

   ° האזור האופטי עבה יחסית וזאת על מנת לשמור על יציבות ואיכות אופטית.

- לעדשה מערכת מיוחדת הנקראת Pressure Balancing Holes שתפקידה:
   ° השוואת לחצים בין חזית העדשה לבין בסיסה.

   ° שיפור בזרימת הדמעות.

   ° אספקת חמצן משופרת לקרנית.

  ° יציבות אופטית.

  ° מרכוז.

  ° מניעת היווצרות בועות.

העדשה מיוצרת מחומר הגלם סיליקון היידרוג’ל, CONTAMC DEFINITIVE 74%. או מחומר גלם היידרוג’ל, 
CONTAFLEX 67%.  העדשה מיוצרת במכונות חריטה מונחות מחשב, תוך שימוש בסכיני יהלום לקבלת איכות 
פני שטח אופטית ודיוק בפרמטרים. הצילינדר בעדשה SH SOFT K II TORIC ממוקם בחזית העדשה, והיא מיוצבת

בשיטת Prism Ballast, לעדשה סימן בזווית ◇270.

הוראות התאמה
סט הבדיקה מכיל 9 עדשות בפרמטרים הבאים:

5 lenses in diameter 14.20 - 7.00, 7.30, 7.60, 7.90, 8.20 °

4 lenses in diameter 14.80 - 7.30, 7.60, 7.90, 8.20 °
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.Hydrogel 67% water content (Contaflex 67%( סט הבדיקה מיוצר מחומר גלם
להתאמה יש לבצע את הצעדים הבאים:
1. חשוב להכיר את היסטורית המטופל.

2. יש למדוד את נתוני הקרנית / טופוגרפיה.
3. יש לבצע בדיקה שגרתית במנורת סדק.

4. יש לקבוע את קוטר העדשה על סמך מדידת ה- HVID, ניתן לבצע את המדידה
באמצעות הסרגל כמתואר באיור 1.

    ° עבור HVID בין 10.8 ל-12.1 בחר קוטר 14.20.

    ° עבור HVID בין 12.2 ל-13.0 בחר קוטר 14.80.

5. בחירת בסיס העדשה:
להתאמת העדשה בשיטת Saggital Hight@10mm ראה טבלה.

.500μm + 2000μm עבור עדשה בקוטר 14.2 עומק העדשה בקוטר זה °    

.1000μm + 2000μm עבור עדשה בקוטר 14.8 עומק העדשה בקוטר זה °    

להתאמה עפ”י מדידות קרטומטריות:
.Kavg +1.0mm (go flatter) °    

6. יש להרכיב את העדשה הניסיונית שבחרת בעיני הפציינט
ולבצע הערכה עפ”י הסעיפים הבאים:

    ° תנועת העדשה בין 0.7 ל-1.0 מ”מ.

    ° העדשה ממורכזת.

    ° העדשה נוחה לפציינט.

    ° אין בועת אוויר.

    ° אין הרמת קצה.

Over Refraction (Sph/Cyl), לקבלת ראיה תקינה.     ° יש לבצע בדיקת ראיה ו-

.Vertex Distance -יש לחשב את נתוני העדשה הסופיים, תוך התייחסות ל °    

הטיפול בעדשה
על מנת להקל בהוצאת העדשה מהעין מומלץ להרטיבה קלות עם סליין כ- 60 שניות לפני הוצאתה. יש לנקות את העדשה 
בכל יום מיד לאחר הוצאתה מהעין בעזרת תמיסה ייעודית לניקוי ולחיטוי עדשות מגע רכות, מומלץ השימוש בערכת טיפול 

.H2O2 המכילה מי חמצן EVER CLEAN
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Material:
Water Content: 
Handling Tint:
Visible Light Transmission:
Modulus (MPa):
Oxygen Permeability (DK):
Base Curve:
Diameter:
Centre Thickness:
Edge Thickness:
Optic Zone:
Sphere Powers :
* Cylinder:
* Axis:
* Mark:
Packaging:

נתוני העדשה
Filcon ll 3                                                         Filcon ll 2
74.0%                                                              67.0%
Clear                                                                  Clear
99.3%                                                              < 95%     
0.35
60.0 x 10-11 @ 350C                                         30.0 x 10-11 @ 350C

7.00, 7.30, 7.60, 7.90, 8.20 mm
14.20 mm, 14.8 mm
0.48 mm @ -3.00DS
0.11 mm
8.30 mm@ -3.00DS
+10.00 to -20.00 in -0.25DS steps
Up to -4.50 DS
Any
An engraved line at 270c

Vial

*only for the  SH SOFT K II TORIC
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SOFLEX
THE most UNIQUE
CONTACT LENS EVER

SH SOFT K II                                                  SOFT K II


