
 1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL 
עדשת המגע החדשה למטופלים עם עיניים עם פרסביופיה

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL
 עוזרת לך להמשיך לתת מענה לצורכי הראיה 

של המטופלים שלך גם כשהם מתבגרים

המוצר הזוכה לשנת 2015 כמוצר החדשני ביותר בקטגורית עדשות המגע

להתאמה
מוצלחת

מדריך

חדש



ג'ונסון & ג'ונסון ויז'ן קר קידמה את טכנולוגיית עדשות המגע 
המולטיפוקליות, על מנת שתוכלו לתת מענה לצורכי המטופלים 

שלכם כשהם מתבגרים

EYE-INSPIRED™ DESIGN – עיצוב בהשראת העין
DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL-1 עוצבה באופן ספציפי להתאים לצורה הטבעית 
ולאופן התפקוד של העין המתבגרת וזאת במטרה לעזור לך להמשיך ולספק למטופלים 

שלך חווית ראיה מצויינת.1*

 1. אופטימיזציה של האישון -
INTUISIGHT ™ טכנולוגיית

•  183 עיצובים אופטיים בעלי גודל ייחודי התואמים את  
גודל האישון הפרסביופי המשתנה לאורך טווח התיקון 

הרפרקטיבי 1

2. מרכוז מדויק
•  הקימור האחורי של העדשה שמשלב בין עיצוב  

ספרי וא-ספרי מבטיח מרכוז אופטימלי 1

  המרכז הא-ספרי תואם באופן טבעי   
את הקרנית1

  הפריפריה הספרית מאפשרת למרכוז להיות   
תואם לאופטיקה1

העיצוב האופטי בגודל הנכון, במקום הנכון בעין1

 3. עשויה מחומר הגלם
 1-DAY ACUVUE® MOIST של

• "ריפוד" של לחות לאורך זמן עוזר להקטין סימפטומים  
של יובש למרכיבי עדשות מגע עם עיניים מתבגרות1

נוחות שנמשכת לאורך היום ובסוף היום1

2

3

1

חווית הראיה של אדם עם העדשה כוללת התאמה, ביצועים, ונוחות.  *
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 מדריך למציאת העדשה המתאימה ביותר
לעין המתבגרת

הכנת המטופל:
1 . spherical equivalent-התחל תמיד עם רפרקציה סובייקטיבית חדשה, תן את הפלוס המקסימלי למרחק וקבע את ה

.1.00DC-±4.00. וודא שהאסטיגמציה קטנה מD-אם הוא גדול מ vertex distance יישם תיקון .)best sphere(

קבע את העין הדומיננטית.. 2
.+1.00D מומלץ במבחן טשטוש של  

קבע את ה-ADD המינימלי שמבוסס על צרכי המטופל.. 3
  התמקד בצורכי המטופל לקריאה )מחשב, טאבלט, סלולר וכדומה(.

פנה לטבלת ההתאמה לבחירת ה-ADD הרצוי על מנת לקבוע מרשם עבור עדשות ההתנסות.. 4
  אפשר למטופל לבלות 10 דקות מחוץ לחדר הבדיקה "בעולם האמיתי" לפני שתבדוק את ביצועי הראיה.

אם למטופל שלך עדיין יש צרכים ספציפיים לקרוב או לרחוק, פנה ל"טבלת שיפורי ההתאמה".. 5

 על מנת לבצע התאמה נכונה כבר בעדשה הראשונה, 
עקוב אחרי טבלת ההתאמה הבאה:

עד 4 עדשות בסה"כ  *
תוספת 0.25D+ לעוצמת המרחק בעין הלא דומיננטית.  +

למציאת האיזון הטוב ביותר בין ראיה לרחוק ולקרוב

ADD בחירת עדשהעיןעוצמה

 +0.750D 
 עד

+1.25D

עין דומיננטית

עין לא דומיננטית

 +1.50D 
 עד

+1.75D

עין דומיננטית

עין לא דומיננטית

 +2.00D 
 עד

+2.50D

עין דומיננטית

עין לא דומיננטית

 טבלת שיפורי התאמה - למטופלים 
המבקשים חידוד ראיה לרחוק או לקרוב

שיפור ראיה לקרובשיפור ראיה לרחוק

 1-DAY ACUVUE®

MOIST 
עדשה ספרית

אפשר 
למטופל 

 לבלות
10 דקות 

מחוץ לחדר  
הבדיקה 
"בעולם 

האמיתי" 
לפני 

שתעבור 
לבדיקת 

ביצועי 
הראיה.

כשנעשה שימוש במדריך 
התאמה זה, 94% מהנבדקים 

 הותאמו בהצלחה עם 
לא יותר מ-2 זוגות1* 



1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

פרטי העדשה

עיצוב מרכז א-ספרי קרוב עם טכנולוגיית ™INTUISIGHTעיצוב

etafilcon Aחומר הגלם

14.3 מ"מקוטר

8.4 מ"מקימור בסיס

PVP המוטמע בחומר הגלם באמצעות טכנולוגיית ®LACREONגורם הרטבה

*UV חסימתUVA 86%-ו UVB 99% ,2 דרגה

58%תכולת מים

†Dk21.4

†Dk/t25.5

0.084 מ"מ ב-3.00D- )משתנה לפי העוצמה(עובי מרכז העדשה

כןגוון נראות

כן, 1-2-3סימון פנים-חוץ

9.00D- עד 6.00D+ במרווחים של 0.25Dטווח הפרמטרים

ADD 1.25+עוצמהD 0.75+ עדD  LOW
+1.75D 1.50+ עדD  MID
+2.50D 2.00+ עדD  HIGH

JJVC date on file 2015 נתונים מקובץ  .1

כל עדשות המגע ממותג ®ACUVUE הינן בעלות חסימת UV מדרגה 1 או 2 ועוזרות   *
לתת הגנה מפני מעבר של קרינת UV מזיקה אל הקרנית ופנים העין. עדשות מגע 

חוסמות UV אינן מהוות תחליף למשקפיים חוסמי UV כגון: משקפי מגן או משקפי שמש 
 UV מאחר והן אינן מכסות לחלוטין את העין והאזור סביב לה. חדירת קרני ,UV חוסמי

.-1.00D נמדדת דרך עדשה

† DK units: x 10-11 (cm2/sec) (ml O2 /ml x mm Hg). Dk/t units: 10-9 (cm/sec) (ml O2/ml 
x mm Hg). All Dk values: Fatt units at 35°C, determined via polarographic method 
(boundary & edge corrected).

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, EYE-INSPIRED™, LACREON®, INTUISIGHT™ 
הינם שמות מסחריים רשומים של ג‘יי סי הלת‘ קר בע“מ. © ג‘יי סי הלת‘ קר בע“מ 2016.
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