
נתוני העדשה

14.50, 15.00 mmDiameter

8.00 to 8.80 in 0.20mm stepsBase Curve

+8.00 to -20.00 DSSphere Power

2.50 to 5.50 in 0.5 0 mm stepsClear Pupil Diameter

10.00 to 13.00mm in 0.5mm stepsIris Diameter

Polymacon A, 38% water contentMaterial

light brown, medium brown, dark brown,
green and blue

Color

עדשות מגע קוסמטיות יכולות לתת מענה טוב לליקויי ראייה במקרים של לבקנות.
לבקנות מלווה במגוון הפרעות ראייה:

⋅ פוטופוביה 
⋅ סטרביסמוס

⋅ ניסטגמוס
⋅ אסטיגמציה

⋅ איכות ראיה ירודה לרחוק ולקרוב

הקשתית הלבקנית אינה מווסתת את כמות האור הנכנסת לעין כפי שנעשה במקרים של עיניים 
רגילות ולפיכך נוצרות בעיות ראייה מגוונות כפי שהוזכרו לעיל. עדשת מגע קוסמטית עם קשתית 
הנצבעת בצבע אטום מפחיתה את כמות האור הנכנסת לעין ובכך משפרת באופן משמעותי את 

תחושת הסינוור והרגישות לאור ממנה סובלים הלבקנים. בנוסף האישון הקטן שנבחר בעדשה 
הקוסמטית משמש כ- Pinhole ובכך משפר את חדות הראייה ומפחית את תופעת הניסטגמוס.

הוראות התאמה
⋅ יש לבצע בדיקת רפרקציה, מנורת סדק בחינת משטח הדמעות ומדידות קרטומטריה.

⋅ יש למדוד את גודל האישון בתאורת חדר.
⋅ לבחירת B.C יש להוסיף 0.8-1.0 מ”מ לקריאה הקרטומטרית הממוצעת.
⋅ בחירת גודל האישון בעדשה תהיה 1.0מ”מ פחות מגודל האישון הנמדד.

   לדוגמה: אם גודל האישון שנמדד הוא 5 מ”מ יש להזמין אישון בגודל 4 מ”מ.
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מסירת העדשה
⋅  יש לוודא שהעדשה ממורכזת ולפחות 3 מ”מ מהאישון חשופים לאור. 

⋅  תנועת העדשת צריכה להיות בין 0.5-0.75 מ”מ.
⋅  במידה ויש תנועה גדולה יותר יש לבחור ב- B.C קמור יותר.

⋅  במידה והעדשה אינה ממורכזת וממוקמת למטה, ככל הנראה העדשה קמורה מדי, 
. B.C-יש להשטיח את ה   

⋅ יש לבחון חמישה קריטריונים לפני ואחרי הרכבת העדשות:
   1.  אמפליטודת הניסטגמוס.

   2.  חדות הראיה )יש למדוד חדות ראיה לרחוק ולקרוב(.
   3.  תגובה סובייקטיבית לפוטופוביה.

Over refraction   .4   

הוראות שימוש בעדשה:
יש להרכיב את העדשה עם תמיסת סליין.

לאחר הסרת העדשה יש לבצע ניקוי ידני בעזרת סבון לעדשות רכות ולשטוף את העדשה בעזרת סליין.
יש לחטא את העדשה בעזרת תמיסת מי חמצן. מומלץ להשתמש בתמיסת EVER CLEAN לכל סוגי 

עדשות המגע. יש לעקוב בקפידה אחר הוראות השימוש הנלוות לתמיסה.

לאחר מסירת העדשות יש להרכיב את העדשות במשך שעתיים ולהעלות את זמן ההרכבה בשעה 
נוספת בכל יום.

זמן הרכבה מקסימלי – 12 שעות.
יש להגיע לביקורת לאחר שבוע.   
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