
אבחנה והפנייה לרופא עיניים מטפל

רפרקציה
R -3.50 SPH
L  -3.25 SPH

V.A

R:6/5
L: 6/5 (-1)

K reading

R: 7.40/7.35@91
L: 7.40/7.45@110

התגלה פלורסיןיחד עם למפבסליטבבדיקת 
כיב בפריפריה של עין ימין  

הפציינטית הופנתה לרופא עיניים וחזרה לאחר 
חודשיים לצורך התאמה מחודשת של עדשות  

.מגע

GPCו נאווסקולזציה: בבדיקה לאחר חודשים
.בשתי הלחמיות)  1דרגה פחות מ (קל ביותר 

התאמות עדשות מגע

עדשת מגע קימור
בסיס

קוטר העדשהתנועת

1 day Oasys 8.5 14.3 2-3העדשה תנועת

Air Optix Aqua 8.6 14.2 1העדשהתנועת

Acuvue TruEye 8.5 14.2 2העדשהתנועת

חד יומיאואסיסהייתה בחירת העדשה 

עדשה זאת סיפקה תנועה טובה מאוד יחד עם החלפה יומית ומקדם  

.קשיחות נמוך של העדשה
RR -3.50 SPH
L  -3.25 SPH

V.A

R:6/5

L: 6/6

סיכום

הבחירה התבצעה בגלל תכונות של עדשה חד פעמית יחד עם מעבר 

הרכבה זאת תוריד את הסיכוי להופעת חוזרת של כיב  . חמצן גבוה

.היקפי כתוצאה מהרכבת עדשות מגע

כללי

 38בת

חשבוןרואת

עובדת מול מחשב

 הרכיבה חודשיות

לא מתאפרת

אפור עם גבולות עמומים/תסנין בהיקף לבן

 שבועות ונוטלת דמעות  3לא הרכיבה עדשות מגע

מלאכותיות

לא מעשנת

 אקולריתללא היסטוריה של טראומה

ללא היסטוריה של עין עצלה או פזילה בילדות

 אקולריותאינה סבלה או סובלת מאלרגיות כלליות או

עוסקת בעבודה משרדית

עדשות מגע–היסטוריה 

 16מרכיבה עדשות מגע מגיל

 הרכיבה עדשות מגע קשות22עד גיל 16מגיל

 מרכיבה עדשות מגע רכות36עד גיל 22מגיל

 שעות ביממה15עד 12זמן הרכבה ממוצע הינו

  מנקה את העדשות בעזרת תכשיר רב תכליתי ומשתמשת

לעיתים בניקוי של סבון

תלונה של גוף זר וכאב בעין שמאל

היסטוריה

Contact Lens Induced Peripheral Ulcer (CLPU)  או כיב היקפי

כתוצאה מהרכבת עדשות מגע הינה תגובה חד עינית של הקרנית

 פתוגניםמאיכלוסכיב היקפי כתוצאה מהרכבת עדשות נגרם כתוצאה

  כיב היקפי כתוצאה מהרכבת עדשות נפוצה במרכיבי עדשות מגע רכות מסוג

15%בהרכבה ממושכת בשכיחות גבוהה ועומדת על כ הידורגל

הסימנים של כיב היקפי כתוצאה מהרכבת עדשות הם:

 תסנין עגול הממוקם בשכבות העליונות של

.הקרנית

 הסימפטומים של כיב היקפי כתוצאה מהרכבת עדשות הינם תחושה של גוף זר

יחד עם אודם ודמעת     

רקע

חד יומיאואסיסמאפייני עדשת 

:יומי נתוניםחד אוסיס
Lens materialsenofilcon A

TechnologyHydraLuxe™

Dk/t5121 x 10-9

Water content38%

UV blocker†Class 1***

Center thickness at0.085 mm for -3.00 (varies by 
power)

Inside-out markYes

Visibility tintYes



טריכיאזיסטיפוליתמגעעדשת–אואסיסמגעעדשת
אופטיקאיטל ,מנדללאה

הקדמה
הסובלתלפציינטיתשמאלבעין   ACUVUE OASYSמגעעדשותהתאמת :המקרה

.מטריכיאזיס
.ירודהראייהלשיקוםבמכון ,ראייהלבדיקתאליישהגיעה 90כבתבפציינטיתמדובר

אביזריםלהולהתאיםלנסותמנתעלאלייהגיעו ,אותהשליוו ,ומשפחתההפציינטית
.ירודהלראייה

וחוסראודםמרובהדמעתוהיתהמאחרראייהבדיקתלבצעקשהמאדהיה,אליימשהגיעה
.רבבכאבשהפציינטיתהיהניכר,מפוטופוביהכתוצאהכנראה ,עיניהאתלפתוחיכולת

במחלהמדובר-Ocular Citatrical Pemphigoid -OCPכוללתעיניתהיסטוריה
יותרחמוריםבמצביםלגרוםהעלולה ,הלחמיתשלקשהלהצטלקותהגורמתאוטואימונית

.מ"מ 11הואתקיןעומקכאשר,Fornix-העומקרמותלפינמדדתהמחלה .לעיוורון
.רמות 4ישנן.יותרחמורההצטלקותמצבכך ,קטןשהעומקככל

  75%מעלבושקייםשלבזהו,4שלבבמצב,הימניתעינהכאשראלייהגיעה,הפציינטית
בשלב ,שמאלבעין  ,לעשותמהאיןכברכזהבמצב,  inferior fornixהעומקאיבוד
-75%-באיבודמדובר 3שלבלהערכתי ,מאדמתקדם .-inferior fornixמה 50%

העיןומשטחמגעבעדשותהשמיניהשנתיהכנס

הליך,שמאלבעיןהריסיםשרוולהוצאתלניתוחאיתיהמפגשלאחרכשבועמועמדתהיתהכךעקב,לטריכיאזיסשגרם  Entropiaנוצרכברזהבשלב
 ,למרות .ריסיםללאחלקהעפעףשפתליצורמנתעלהפהמריריתזעירבשתלשימושי"עהעפעףאתומשחזריםמהריסיםקטעמוצאיםשבו

.סבלהעללהקללנסות ,קודםצורךהרגשתי,אביזריםלהתאיםמנתעלשהגיעה
:תיקוןללאחדות

OD FC 50 cm
OS 6/120

שאנסה,החלטתי .שמאלבעיןמהטריכיאזיסבעיקרנבעשהסבל,וכנראהבקרניתגםשפגעחמורההצטלקותבמצבהיתהימיןשעין,לצייןחשוב
הטכניהקושיוכמובןהפציינטיתשלגילהמפאת .משמעותיבאופןעליהשיקלבתקווה "תחבושת"כמעיןתשמששזושמאלבעיןמגעעדשתלהרכיב
.הניתוחמועדעדברציפותימים 6במשךבעיןשתשארעדשהלבחורשאצטרךברורליהיה,זהבגילעדשהוהוצאתהרכבהבלימוד
חמצןהעברתומאפשרתימים 6שלרציפהלהרכבה(בלבדמיוחדיםבמקרים)שניתנתהיחידה ,ונסון'גשל  ACUVUE OASYSבעדשהבחרתי
.זהבזמןתקין

.אודםפחותנראהובהחלטפחתההדמעת,לביקורתאלייהגיעה,העדשההרכבתלאחר,יומיים
.בכאביםנמצאתעדייןכיאם,בהקלהמרגישהשהיאדיווחהמשפחתה
הגיעה,הניתוחלאחרכחודש,הפהמריריתוהשתלהכולוהעליוןהעפעףשלהריסיםשרוולהוסרבניתוח,העדשההכנסתלאחרימים 6התבצעהניתוח
.ירודהלראייהאביזריםלהתאמתהפציינטיתאליי

לטריכיאזיסדוגמאהשמאליתעינהשללמצבדוגמארואיםזובתמנה.הימניתעינהלמצבדוגמארואיםשלעילבתמונה



בדיקת רפרקציה
R:  -4.50/-2.25x5
L:  -5.00/-2.25x180

מ"בדיקת רפרקציה ע

R:  -4.00/-2.25x180
L:  -4.75/-2.25x10

V.A
R:6/5
L: 6/5

K reading

R:7.65/7.33@5
L: 7.63/7.28@180

.  לא ברורים בעין שמאלמאיירס
הותאמו בתחילה  

1-DAY ACUVUE® MOIST for 
ASTIGMATISM 8.5 mm/ 14.5o mm ®

R:  -4.25/-2.25x20
L:  -4.75/-2.25*160

.ל"עקב רוטציה הזמנו המעלות הנ

 קשות סופלקסהפציינטית הרכיבה עדשות מגע קשותHD
BXOS

 קשותבסיס קימור של מגע קשותHDBXO7.6מ בשני  "מ
מ"מ9.50קוטר . העיניים

 קשותמגע קשותHDBXO
 R: -4.25 SPH
 R: -4.50 SPH

פליטת , כאב לכלוך על העדשות, הפרשותתלונות קשות על 
. מגע הקשות מהעיןעדשות 
BioFinity toric 8.7/14.5/-4.50/-1.75x180

.  חריפה של העדשותסנטרציה-בבדיקה במנורת סדק נצפו א

לכן הזמנו  . העדשות במיקום מטה 
1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM 8.5 

mm/ 14.5o mm ®
R:  -4.25/-2.25x20
L:  -4.75/-2.25*160

6/5העין 2חדות ראייה ב

:סיכום-התאמות עדשות מגעהתאמות עדשות מגע
מויסטעדשות מגע רכות התאמו.ויובשטריכאסיסעם 60פציינטית בת 

הילוקומודיחד עם הזלפת טיפות מלאכותיות מסוג באריאסיסלטיפול 

הטריכאסיסהפציינטית דיווחה על הקלה משמעותית בתלונות . הפרין

.ובתחושת היובש בהשוואה להרכבה של העדשות מגע הקשות

יש לציין כי לפני כחודשיים הפציינטית דיווחה כי העדשות הקשות נפלטים 

קרי עדשות רכות הפציינטית הייתה זקוקה לפתרון שונה  . מהעין

נשקלו עדשות מגע רכות כדי שיתפקדו הטריכאסיסבגלל . משקפיים/

.כעדשות חבישה

ברור עם העדשות הרכות למרות  שברוב המקרים מעבר  הפציינטית ראתה 

מעדשות קשות לאחר כל כך הרבה שנים לעדשות רכות יוצר מצב של ראיה  

הסבר מספק  ללא מכיוון שהקרנית אסטיגמטית . מטושטשת לאורך חודשים

נוצר מצב שהצטרכתי לעשות מספר התאמות על מנת להגיע להתאמה  

בנוסף העברתי אותה לעדשות יומיות טוריות בגלל הצטברות  . המושלמת 

בר זה פתר  .)OASYS( הדו שבועיות לפידים בעדשות מהירה מאוד של 

עם  נוחות טובה והתאמה מושלמת כשקו  6/5רואה . את הבעיה  וכרגע

מעדשות חבישה יחד עם  נהנתהפציינטית . בדיוק6בשעה הייצוב נמצא 

.ראייה ברורה ומזליפה טיפות מלאכותיות בזמן שמרכיבה את העדשות

בדיקה
 60בת

טריכאסיס

סובלת מיובש

 תכליתיות-וניקוי עם תמיסות רבחיטוי

רקע והיסטוריה של הפציינט

Eyelid stabilization acuvue



טורית עקב אי נוחות קרנית לmono visionהתאמת עדשות יומיות ספריות 

בדיקה

הפציינט מעדיף להרכיב עדשות מגע לאורך זמן  
מושך אך סובל מתחושה לא נוחה  

מרגיש צורך בטפטוף טיפות עיניים ואף החלפת  
.  עדשות במהלך היום

הותאמו לפציינט עדשות מגע ספריות במקום  
בינוני-עדשות מגע טוריות על אף הצילינדר הנמוך

חדות הראיה למרחק ירדה במקצת אך השיפור 
בתחושת הפציינט הייתה משמעותית  

מספר על מנת  בכחציבעין ימין ניתן מספר נמוך 
לשפר את החדות והנוחות לקריאה  

הפציינט הוזמן לביקורת לאחר כחודש וסיפר כי 
בעוד  , הירידה בחדות הראיה אינה מורגשת עבורו

השיפור בתחושה עם העדשות החדשות משמעותי  
.לטובה

לעיתים על אף הירידה בחדות כדאי לשנות את סוג  
העדשה על מנת לשפר את איכות החיים של  

.הפציינט תלוי בתלונותיו

ACUVUE oasysונסון 'ללקוח עדשות מגע יומיות של חברת גהתאמו 1 day with 
hydraluxe בצורה שלmono vision 

RE: -7.00, VA OD 6/7.5+  J1+,  B.C 8.5 DIA 14.3
LE: -7.00, VA OD 6/6.66  J1+, B.C 8.5 DIA 14.3 

Blink movment 1.00 mm
Lag+Sag 1.2  mm
נוחה מאוד:תחושת הפציינט 

נוחה מאוד:הפציינט תחושת 

וסיכוםדיון 

40בן 
מרכיב משקפי מרחק בבית בשאר  

 DAY 1הזמן עדשות מגע מסוג 
ACUVUE MOIST for 

ASTIGMATISM
עדשות מגע ', משקפיים מכיתה א

שנה20רכות כ 
שולל סכרת ונבדק  –בריא בדרך כלל 

לאחרונה אצל רופא עיניים

עיקריותתלונות 

טשטוש קל לקריאה כאשר מרכיב  
עדשות מגע/משקפי מרחק

אי נוחות עם עדשות המגע לאורך זמן  
ממושך  

תלותי בטיפות הרטבה ומחליף  
לעיתים עדשות במהלך היום  

סיבת ביקור

סוג עדשות המגע לעדשות  החלפת 
שיאפשרו משך זמן הרכבה ממושך  

הראיה לקרוב  ושיפור יותר

היסטוריה

מגע ומשטח העיןהשמיני בעדשות הכנס השנתי 

התאמת עדשות מגע ודיון

ש"רמהקרוב רחוק , פטלאופטומטריסטית דקלה מילר 

• • Topography :

• o
3d/standard/normal

ized

• o Re:  Ks 7.55@90 , 
Kf 7.71@180 , mini k 7.71@0

• o Le:   Ks 7.59@90 , 
Kf 7.72@8 ,    mini k 7.72@11

• • Subjective 
refraction : 

• o RE: -7.50/-1.75*13   
VA 6/6      

• o LE: -6.75/-1.00*25   
VA 6/6                  

• • Dominant eye  -LE 
(Dolman Test) 

שטיבר זאביק ובן הרוש ברכה  ש"רמההאופטומטריסטים של קרוב רחוק לצוות תודה רבה 
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