
לאור ההצלחה הרבה של העדשה הרב-מוקדית ה- ®Eye-Q החלטנו בסופלקס לייצר ולשווק את העדשה גם 
כעדשה טורית מולטיפוקלית. העדשה תיתן פתרון אידיאלי ונוח ללקוחות אשר, בנוסף לצורך בתוספת קריאה, גם 

מרשם צלינדרי. 
GM3 במערכת הייצור המתקדמת והמשוכללת ביותר. שימוש בחומר גלם GM3 העדשה מיוצרת מחומר הגלם
בתכולת נוזל 58% מהמתקדמים מסוגו ויכולת השליטה בארבעת הצירים בו זמנית מאפשר להקטין באופן ניכר 

את עובי העדשה באזור השוליים מבלי לפגוע בחוזק העדשה והאיכות האופטית, ולשפר משמעותית את גמישות 
העדשה והתייצבותה, שימוש במערכת הייצור החדישה מגדיל את דיוק הייצור ומאפשר ייצור חוזר ברמת דיוק 

גבוהה ביותר.

חומר גלם: Filcon II 2 בתכולת נוזל 58% מים.

נתוני העדשה

הוראות התאמה
ניתן להתאים את העדשה באופן אמפירי )ראה את הוראות ההתאמה המפורטות(.

טיפול בעדשה
⋅ להוצאה קלה ונוחה של העדשה מהעין מומלץ להרטיבה קלות בתמיסת סליין כ- 60 שניות לפני הוצאתה.

.)H2O2( ניתן לנקות את העדשה בכל שיטות הניקוי הקרות, מומלץ לטפל במערכת המכילה מי חמצן ⋅
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Filcon ll 2Material

58% Water Content

BlueHandling Tint

8.10 to 9.60 mm in 0.3 mm steps
*stock range - 8.40, 8.70, 9.0

Base Curve

14.50 mmDiameter

0.19 mm @ -3.00DS )varies with power)Center Thickness

25.5 x 10-11 @ 35ºOxygen Permeability )DK)

+10.00 to -20.00 in 0.25DS stepsSphere Power

Up to -6.00DSCylinder

AnyAxis

 Standard ADD up to +2.25DS
High ADD up to +2.75DS

Addition

Unique Aspheric, lenticulated with prism
ballast )varies with power)

Lens Design: Front
                        

Toric with blended peripheral curves                       Back

VialPackaging
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כמו בכל התאמת עדשות מגע יש תחילה לבצע בדיקה כוללת אשר כוללת היסטוריה של הפציינט בדיקה שגרתית
בסליט למפ, קרטומטריה, עין דומיננטית ומרשם המשקפיים העדכני.

⋅ יש לבדוק את דרישות הראיה של המטופל וסביבת העבודה שלו.
⋅ מוטיבציה גבוהה וראיה בינוקולרית תקינה הם תנאי ראשוני להצלחה.

.Eye-Q® -וה Toric Lite® -התאמת העדשה היא שילוב של ה ⋅
.Eye-Q® -צלינדר הנמוך מ- 1.00 דיופטר כדאי להתאים את ה ⋅

⋅ לבחירת בסיס העדשה יש להוסיף 0.8 עד 1.0 מ״מ לערך השטוח של רדיוס הקרנית.
⋅ יש לחשב BVC למרשם המשקפיים העדכני ולבעלי מרשם היפרופי, יש להוסיף 0.25DS+ לעצמת הספר.

.LARS -ובמידת הצורך יש לקזז את זווית הצלינדר עפ״י חוק ה   
⋅ תנועת העדשה הדרושה כ- 1.0 מ״מ

⋅ מיד לאחר הכנסת העדשות ניתן לצפות לראיה הקרובה לתקינה, לאחר כשעה ניתן לבצע ביקורת מלאה, 
.±0.25DS תיקון ראיה מעל העדשה יש לבצע בינוקולרי בקפיצות של   

 Soft
 Multifocal

Lens

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

מודי: 052-2366043 | אורטל: 052-7219997

EYE-Q
 TORIC


