
העדשה הרב מוקדית ה - ®Eye-Q מהווה פתרון אידיאלי ונוח ללקוחות שלהם צורך בתוספת לקריאה.
העדשה מיוצרת מחומר הגלם GM3 במערכת הייצור המתקדמת והמשוכללת ביותר.

שימוש בחומר גלם GM3 בתכולת נוזל 58%, מהמתקדמים מסוגו ומערך ייצור מתקדם מאפשר 
להקטין באופן ניכר את עובי העדשה באזור השוליים מבלי לפגוע בחוזק העדשה והאיכות האופטית, 
ולשפר באופן ניכר את גמישות העדשה והתייצבותה, וכן מגדיל את דיוק הייצור ומאפשר ייצור חוזר 

ברמת דיוק גבוהה ביותר.

נתוני העדשה

Filcon II 2Material

58% Water Content

BlueHandling Tint

97% Visible Light Transmission

8.30, 8.60, 8.90 mmBase Curve

14.50 mmDiameter

0.17 mm @ -3.00DSCenter Thickness

10.00 mmBack Optical Zone Dia

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

+10.00 to -20.00 in 0.25DS stepsSphere Power

Standard ADD up to +2.25 DSAddition

High ADD up to +2.75 DS

Unique aspheric design – Center Near
Bi-curve

Lens Design: Front
                        Back

VialPackaging

שימוש
העדשות לשימוש יומי בלבד.

ייצור
העדשות מיוצרות בטכנולוגיות חריטה וליטוש מתקדמות, המאפשרות, ביחד עם תוכנת הייצור, רמת דיוק גבוהה.

מבנה
פנימי - ספרי.

חיצוני – עקומה בעלת מבנה אספרי מיוחד, התוספת לקריאה נמצאת במרכז העדשה.

 Multifocal
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 Multifocal
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יתרונות
יתרונותיה הבולטים של עדשת ®Eye-Q עבור הלקוח הם: מבנה עדשה המספק רצף ראייה לקרוב ולרחוק, איכות 
ראיה גבוהה הנובעת ממיקוד העוצמה לקריאה במרכז העדשה, נוחות בשימוש, אסתטיות ושיפור באיכות החיים. 

לחומר הגלם GM3 שהינו מהמתקדמים ביותר מסוגו, זווית הרטבה גבוהה, תכונה המהווה יתרון עצום לבעלי 
עיניים יבשות, התנגדות גבוהה למשקעים, גמישות, חוזק רב ומקדם התייבשות נמוך ביותר. העדשה נוחה ביותר 

ובעלת איכות אופטית מעולה.
המבנה המיוחד של עקומת העצמה מאפשר הסתגלות קלה ומהירה.

הוראות התאמה
בבחירת הבסיס יש להוסיף 0.8 מ״מ לערך הממוצע של רדיוסי הקרנית.

יש לחשב BVC למרשם המשקפיים העדכני ולבעלי מרשם היפרופי יש להוסיף 0.25 דיופטר לספר.
לאחר כשעה יש לבצע בדיקת ראיה דו עינית מלאה מעל העדשות ולבצע תיקון בקפיצות של 0.25 ± דיופטר 

ולשנות בהתאם. יש לבצע בדיקה נוספת לאחר כשבוע ולתקן בהתאם.

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

• ניתן לנקות את העדשה בכל שיטות הניקוי הקרות, הטיפול במערכת המכילה מי חמצן )H2O2( מומלצת.
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