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היסטוריה רפואית

.בריא, 59עובד בנק בן 
.  ללא עין עצלה, טופל מילדות באנאיזומטרופיה בהצלחה, אנאיזומטרופיה גבוהה

:2011רפרקציה ונתונים משנת . ללא טראומה לעיניים, ללא ניתוחי עיניים

6/60    -2.00-0.75 X 176 6/6
0.5/60 -7.25-1.75 X 167 6/6.7

.עין ימין דומיננטית.משקפיי מונוויזן2011קיבל ב 

מהלך הבדיקה וטיפול

שנים  3אחרי 2014הגיע לביקורת בשנת 
.מביקורת קודמת

מתלונן על סינוורים וקשיי ראיה לכל  
.  הטווחים שמחמירים הדרגתית

לא רואה טוב במשקפיים לרחוק בעיקר  
.לקרוב מסתדר. לנהיגה

AMDהביא מכתב מרופא עם אבחנת
Lפ  .מ.קרקעית בRיבש 

אין שינוי רפרקציה: בבדיקה נוכחית
ולא 6/10הדומיננטית ירדה ל Rהחדות ב 

.ניתן להמשיך במונוויזן
לכן הוחלט לתת תיקון מלא בכל עין 

באמצעות עדשות מגע ומשקפי קריאה  
.ועבודה על גבי העדשות

:קיבל 2014
יומיות עם תיקון מלא בכל עין-עדשות מגע 1.

ACUVUE MOIST  TORIC
8.5  -2.00-0.75 X 180  6/10
8.5  -6.50-1.25 X 170 6/ 6-

.זמניים עד שיגיע לביקורת 2+משקפי קריאה מוכנים 2.

.בנסיון לשפר ניגודיות ולהפחית סינווריםמשקפי שמש עם עדשות צהובות 3.

 :חזר לביקורת אחרי שבועיים
 .מסתדר היטב עם העדשות ומגיע לראייה דו עינית

אך המטופל מדווח על ראייה טובה ונוחה   ,עם ובלי משקפי השמש הצהובים ולא נמדד שינוינבדקה חדות הראייה
.על הפחתה בסינוורים ועל תפקוד משופר בכל המרחקים לעומת משקפי המונווויזן איתן הגיע ,יותר במהלך היום

ישקול  .עם פילטר צהוב 2.50+בכל עין עם פילטר צהוב ומשקפי קריאה 1.5+בזכות השיפור קיבל משקפי מחשב עם
.בהמשך משקפי מולטיפוקל או אופיס

2015ביקורת 
.התרגל במהירות לראייה דו עינית אחרי שנים של מונוויזן, מרוצה

.  משתמש בעדשות ובמשקפיים עם הפילטר הצהוב על גבי העדשות
. אין שינוי רפרקציה או בחדות ראייה

 AMDבמעקב וטיפול  רפואי לגבי

?מה עושה פילטר צהוב
ג  "פילטר צהוב מתאים רק לחלק מהמטופלים וניתן לבחון את השפעתו באמצעות קליפון זמני ע .המטופלים מרגישים שראייתם טובה יותר ונוחה יותר, לא נראה שיפור VAלמרות שבבדיקת. במחקרים רבים הודגם שפילטר צהוב משפר ניגודיות ומפחית סינוורים

.בעלי השפעה שונה ואינדיבידואליתצהוב וכתוםקיימים מספר גוונים של .י משקפי שמש"המשקפיים או ע
:  תיקון אנאיזומטרופיה

.האנאיזומטרופיה נגרמת עקב הבדלים באורך העין ועדשות מגע יהיו יעילות לתיקון המרשם ,דומה בכל עין Kכאשר

יבש בעין   AMDלאחרונה אובחן. מטופל אנאיזומטרופי משתמש במשקפי מונוויזן
.שפגע בחדות למרחקהדומיננטית 

עדשות מגע עם תיקון מלא בכל  : הפתרון
.משקפים ופילטרים צהובים, עין

הכנס השנתי השישי בעדשות מגע ומשטח העין

R -2.00-0.75 X 176
L -4.50-1.75 X 167

:  עם תיקון. והסתדר איתם היטב למרחק ולקריאה
R 6/6   J8
L 6/60  J1+

1J: +מקרוב. 6/6: דו עינית
K Reading:

R 7.65/7.55@86
L 7.58/7.48@77 

שנה והפסיק בגלל אי נוחות  20-ניסה עדשות מגע קבועות לפני כ
.וקושי בטיפול ואחזקה
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