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העדשה מתוכננת לתיקון מרשמים בעלי אסטיגמציה גבוהה הנובעת כולה ממבנה הקרנית. 
כלומר, הפרשי המרידיאנים שווים לגודל הצלינדר.

לעדשה 3 דגמים:
OPT: Back toric optic zone (toric periphery is also available)
OPT LITE: Back toric optic zone + prism ballast on the front
OPT PERIPHERY: Spheric optic zone + toric periphery

נתוני העדשה

TintDKMaterial

Blue, Grey, Green32X1011@35os4

Blue, Green58X1011@35oHDS

Blue, Violet100X1011@35oBXO

Blue, Grey100X1011@35oOptimum EX

Blue180X1011@35oMenicon Z

PlasmaSurface Treatment

7.30 to 8.50 mm in 0.05 mm stepsBase Curve

9.00 to 10.50 mm (default Dia is 9.50mm) in 0.1 mm stepsDiameter

0.16 mm @ -3.00DS- Center Thickness

-20.00 to +20.00 in 0.25DS stepsSphere Power

Sphere + LenticularLens Design: Front
                        Back

Back toric optic zone (toric periphery is also available)                        OPT

Back toric optic zone + prism ballast on the front                        OPT LITE

Spheric optic zone + toric periphery                        OPT PERIPHERY

VialPackaging

הטיפול בעדשה
ניקוי, חיטוי והשרייה תוך שימוש בכל המערכות המומלצות לטיפול בעדשות גמישות נושמות.

לתמיכה ויעוץ ניתן לפנות למחלקה המקצועית:
Clinical.services@coopervision.co.il

מודי: 052-2366043 | אורטל: 052-7219997
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הוראות התאמה
OPT

התאמת העדשה היא אמפירית.
לבחירת העדשה הראשונה יש לחשב את בסיס העדשה לפי הנוסחה הבאה:

Flat B.C. Meridian = K. Flat +/- 0.05 mm
.Steep B.C. Meridian = K. Steep + (K. Flat + K. Steep) /3

Back Vertex המרשם הספרי בתיקון
לייצוב נוסף של העדשה ניתן להוסיף פריפריה טורית.

OPT Lite
יש להתאים את העדשה OPT LITE כאשר בהתאמת העדשה GP נשארת אסטיגמציה רזידואלית. יש להתאים 

ללקוח עדשה SKI לבצע תיקון ראיה מעל העדשה ולהזמנת העדשה יש להעביר את הנתונים הבאים:
נתוני העדשה SKI )קוטר בסיס ומרשם(

.SPH, CYL, AXIS את נתוני בדיקת הראיה מעל העדשה
נתוני העדשה שהלקוח מקבל הם: SPH, CYL, AXIS, B.C, DIA. לעדשה יש ייצוב פריזמתי.

לייצוב נוסף של העדשה, ניתן להוסיף גם פריפריה טורית.

OPT Periphery
העדשה מיועדת לייצוב עדשה ספרית על קרניות אסטיגמטיות מלימבוס ללימבוס.

.OPT Periphery לבצע תיקון ראיה מעל העדשה ולהזמין עדשה SKI יש להתאים ללקוח עדשה
העדשה שהלקוח מקבל הינה ספרית במרכז והפריפריה טורית.

לתמיכה ויעוץ ניתן לפנות למחלקה המקצועית:
Clinical.services@coopervision.co.il

מודי: 052-2366043 | אורטל: 052-7219997


