
ומשטח העיןהכנס השנתי בעדשות מגע 
בקרטקונוסMOIST TORICסקלרלית ועדשה השימוש בעדשת מגע סמי

רעננה, ענייני עיניים, ענבל ששון
והיסטוריית הפציינטתקציר

.מול מחשברוב היום עובד , בריא, 27פציינט בן 
אשר נתגלה  , עיינימקרטקונוס דו אובחן כסובל 

.19בגיל 
.ימין אובחנה גם אמבליופיה ואקסוטרופיהבעין 
טמפורלי תחתון   intacsהשתלתעבר 21בגיל 

.בעין שמאל cross linkingבעין ימין וטיפול ב
מגע  הלימודים בתיכון הרכיב עדשות בתקופת 

אך בעין ימין העדשה היתה קופצת מהעין  , רכות
בעיקר בזמן העבודה מול  , ומתייבשת במהירות

.מחשב
2010הפציינט הגיע אלינו לקליניקה בשנת 

שלא נוח לו עם  כיוון להתאמת עדשות מגע 
.איתם מעוותמשקפים והוא רואה ה

הותאמה עדשת מגע סמי סקלרלית לעין ימין  
מסוגועדשת מגע רכה יומית 

Johnson & Johnson One Day Moist Toric.

בדיקות
Subjective Refraction:
OD: +2.25-2.25 X 30 6/7.5-3   J3
OS: -0.25-2.00 X 5          6/6          J1+
Keratometry:
OD: 7.80/12 7.08/102
OS: 7.27/5     6.90/95

רקע מדעי
קוטרעם , קשות נושמותהן עדשות מגע סמי סקלרליות עדשות מגע 

.גבוה וחדירות חמצן גבוהה DKבעלות, )מ"מ12-17(גדול
יש שכבה  מהגובלת כאשר הקצה בעדשות מגע סקלרליות מונח הרחק 

לבין הקרנית וכך אין כלל  הסמי סקלרלית של נוזל בין פנים העדשה 
מגע של העדשה עם הקרנית וכל העיוותים הגורמים להפרעות  

מספקות פתרון אידאלי  העדשות . רפקרטיביות מתוקנים על ידי העדשה
.עיניות שונותאי רגולרית ולפתולוגיות ומדויק לפציינטים עם רפרקציה 

אלו הן הטיפול היעיל ביותר לתיקון ראיה עדשות -PMDבקרטקונוס ו
שכן הן גם מונעות שיפשוף של הקונוס והתקדמות המחלה עם נוחות  

הבריאותיים של  היתרונות עם אך רכה אשר משתווה לנוחות של עדשה
בין הקרנית לעדשה  טווח הנוזלים האידאילי .עדשות מגע קשות

ניתן   OCTאך בעזרת מכשירהסמי סקלרלית משתנה לפי סוג העדשה 
.לעדשהלמדוד בצורה מדויקת את כמות הנוזלים בין הקרנית 

מנורת סדק עם עדשות מגע
נוזלים תקינה בין הקרנית  שכבת פלורסין בבדיקת -קרנית : ימיןעין

.  שהיה בעברintacsאין מגע עם הקרנית וגם לא עם הצלקת , לעדשה
.תקינה-שכבת הדמעות 

.תקין, )sclera(עם לובן העין שטח מגע גדול יש -לחמית 
בבדיקת פלורסין מולקולות גדולות לא נמצא מגע  -קרנית : עין שמאל

. כלי דםשל ממצאים גובלת תקינה ללא . שכבה אחידה, הקרניתעם 
.עדשה יציבה, בזמן מצמוץמ "מ1תקינה של תנועה 
העדשה  , מיקרון נוזל במרכז העדשה97: עין ימיןOCTבדיקת 

.יושבת טוב ללא מגע עם הקרנית

נתוני עדשות המגע
OD: GELFLEX KERA 10    -3.25   14.00 DIAM B.C 6.89  6/7.5+  J1
OS: JOHNSON & JOHNSON ONE DAY MOIST TORIC  -0.25-1.75X10 
14.50  DIAM B.C 8.50  6/6  J1+

מסקנות
ימין אך נוצר מגע של  בעין intacsמעל ה תחילה ניסנו להתאים עדשת מגע סמי סקלרלית 

גם שינוי קימור העדשה לקמור  (נוחות בהרכבת העדשה העדשה עם הקרנית וחוסר פנים 
ניתן  intacsה י הוצאת "שסברנו שעכיוון , ימיןמעין intacsהסרת ה על המלצנו , )עזריותר לא 

.יהיה להגיע להשטחה טובה יותר של הקרנית
לדעת  בניגוד , להסירווביקש במקור intacsה חזר לרופא אשר ביצע את החדרת הפציינט 

.הימנית והותאמה עדשת מגע סמי סקלרליתמהעין intacsה הוצא 2013בשנת , הרופא
עדשת המגע הסמי סקלרלית נוכחנו לגלות שניתן היה להגיע  של לאחר התאמה מחודשת 

שמאל חדות הראיה של הפציינט ללא תיקון  בעין .רבהלחדות ראיה טובה יותר ולנוחות 
מספר סוגים של  ניסינו . אבל איכות הראיה היתה לא אופטימלית, 6/6היתה קרובה ל 

דיווח הפציינט J&J One Day Moist Toricהמגע היומיות עדשות מגע רכות אך עם עדשות 
.על ראיה נוחה וחדות ראיה טובה ביותר

בעלת מודלוס נמוך , מחומר הגלם פוליהמהמורכבת  J&J One Day Moist Toricעדשת
דבר , מקדם חיכוך נמוך ביותרלעדשה ,מעולהמגע נמוכה ביותר ורטיבות עם זווית ביותר 

.יומיתחד חבישה להרכבה המקטין נזקים מכניים לאפיתל הקרנית ומצוין כעדשת 

אינטקסימין עם עין 
SLIT LAMPתצלום על ידי 

מגעעם עדשת ימין של עין OCTתמונת 
סמיסקלרלית לאחר הוצאת האינטקס

שמאלמיפוי קרנית עין  מיפוי קרנית עין ימין
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