
ביובש קלבק-פיגיהתאמת עדשות מגע 

בדיקה

רפרקציה ובדיקת עיניים

רפרקציה משקפים

R -3.50/-2.50x123

L  -2.25/-3.25x110

בבדיקת מנורת סדק התגלה סימני יובש  

זמן שבירת מסך הדמעות עמד . בלחמית

.שניות בממוצע בכל עין8על 

R:6/30+1

L: 6/30 (-1)

Kr 6.54/6.35@35
Kl 6.85/6.30@25

:חדות ראייה עם עדשות מגע קשות ובדיקת ההתאמה
:הראייה עם העדשות מגע הקשות הניבוחדות 

V.A

R:6/6.67
L: 6/7.5 

העיניים2נמצא בבדיקה אזור מגע מרכזי ב
בק-פיגיהתאמה מסוג : התאמה חדשה

ולאחר מכן הותאמו  0.50-כבסיס מויסטהותאמו עדשות מגע רכות מסוג 
עדשת מגע , NATURALועדשת מגע 8OPעדשות מגע קשות מסוג 

NATURAL   הציגה מרכוז מתאים יותר והתאמה פיזית טובה יותר עם בסיס
טיפות מלאכותיות מסוג  הותאמו עקב ממצאי היובש לפציינט . קימור מתאים

REFRESH PLUS.

ומעליהן עדשות עדשות רכות חד יומיות התאמת 
.קרניתעל גבי NATURALמסוג קשות 

עדשת מגע קימור
בסיס

עדשהכח

ONE DAY ACUVUE 
MOIST 

8.5 -0.50

ACUVUE TRUEYE 8.5 -0.25

עם עדשה קשה
NATURAL 

ללא בועת אויר
המויסטעם 

ומרכוז מצוין

דיון וסיכום
בחירת העדשה הסופית כעדשת בסיס הינה  

Acuvue Moist ומעליהן עדשת  בק-פיגילהתאמת

ללא מרכוז מצוין הציגה נטורלעדשת . נטורל

בועת אוויר ובנוסף מסייעת להרחבת האזור  

.  האופטי כיוון שלפציינט אישון עם קוטר גדול

Acuvueעדשה  Moist בק-פיגיסיפקה להתאמת

מלבד טיפות  (מקדם לחות להתמודדות עם היובש 

מאפייני  . נמוך מאודמודלוסיחד עם ) הרטבה

ההתאמה בעדשה זאת הציגו ביצועים טובים יותר  

בעיקר בהיבט המרכוז ותזוזת העדשה כיוון  

שלעדשת טרו איי יש מקדם חיכוך נמוך יותר ולא  

קיימת תאחיזה לעדשה הקשה יחד עם עדשת  

.  הבסיס

סיכום

עם בסיס התאמת עדשת  בק-פיגיהתאמת עדשת 

הניבה התאמה נוחה לפציינט מוסיטמגע יומיות 

הסובל מיובש קל יחד עם איכות ראייה והתאמה  

.מצוינת

כללי

 29פציינט בן

עובד הי טק

 סובלCrohn's disease ,  נוטל

Rafassal

אקולריתהיסטוריה 

ללא ניתוחי עיניים

ללא היסטוריה של עין עצלה

הרכיב בעבר עדשות מגע רכות

 שנים כחולה  7אובחן לפני

קרטוקנוס

סיבת ביקור

מגע  עדשדותאינו מסתדר עם 

מעוניין בעדשות מגע רכות , קשות

שמע מחבר שמרכיב (לקרטוקונוס

).קיי-סופט

הכנס השנתי השישי בעדשות מגע ומשטח העיןהיסטוריה

התאמת עדשות מגע ודיון

אופטיקה כהן, אופטומטריסטית, לוגסישיטריתדנה 
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