
סקירה

התאמת עדשות מגע טוריות בפרופיל חד עיני

  מחקרים מצאו כי עדשות מגע
טוריות מספקות חדות ראייה 

לרחוק ולקרוב טובה משמעותית  
באסטיגמטיות נמוכות בהשוואה  

.להתאמות עם מיסוך ספריי
  בהתאמות עדשות משקפיים

בערכים צילנדרנרשמים עדשות 
נמוכים ביותר לעומת עדשות מגע  

טוריות
 מחצית ממרכיבי עדשות המגע

)  47%(הרכות הפוטנציאליים 
הינם בעלי אסטיגמטיות של 

≥0.75D  ברמה  (בעין אחת לפחות
שבדרך כלל נשקלת התאמת  

).  עדשת מגע טורית
  כיום בישראל שיעור ההתאמה של

עדשות טוריות הוא אחד מתוך  
שלוש התאמות של עדשות מגע  

נתון זה נמוך עדיין מרמות  . רכות
.ההתאמה הפוטנציאליות

גןמרום נווה רמת, אופטיקה עיניים, אופטומטריסטית, אינגברעינב 

דיון ומסקנות-עדשות מגע טוריות בפרופיל חד עיני התאמתהקדמה

הכנס השנתי בעדשות מגע ומשטח העין

התאמה זאת תיצור פריזמה ורטיקלית  . את ההתאמות של עדשת מגע טורית בעין אחת וספרית בשנייה יש לקחת במשנה זהירות•
משמעותית חד עינית יש לשקול להתאים עדשות מגע  אסטיגמציהבמצב בו קיים . אם העדשה הטורית הינה בייצוב פריזמתי

.  כדוגמת שיטות ייצוב מואץוקטיקליטוריות שאינם גורמות לאפקט פריזמתי 

עדשות המגע

חדות ראייה

,  השיגו מרכוז טוב) ה"סי(עדשות המגע •
מרשם  . תזוזות העדשות מזמן מצמוץ

וחדות ראייה לרחוק וקרוב עם עדשות 
המגע

• R: -5.50/ -1.75x170   6/6(+2) J1+
• L: -6.00 SPH       6/6(+1)        J1+

בדיקה מנורת סדק

בבדיקה של עין ימין ושמאל לא נצפו  •
שינויים בקרניות או בלחמיות  

ללא  טרסליותלחמיות . הבלוברית
עדשת זכה בימין  . פאפילארייםשינויים 

לא נצפו סטיות בגובלת ובגבול . ושמאל
.העפעף

בבדיקה לא נמצאו השפעה שלילית של •
סימן הייצוב  . עדשת הייצוב הפריזמתי

.  נשאר יציב והעדשה הייתה ממורכזת
בדיקה דו עינית לא הציגה סטייה מן  

לא נצפה כל סימן ליובש עיני ולא . התקן
.נצפתה הכתמה בקרנית

רקע

  טכנולוגייתprism-ballast  הידועה
או ייצוב  , פריזמטיגם כייצוב עדשה 

.  דינאמי וטוריות של המשטח האחורי
הייתה   prism ballastטכנולוגיית

השיטה הראשונה שנעשה בה שימוש  
אם כי  , לייצוב עדשת מגע טורית רכה

.העיצובים שוכללו מאז

Peri-ballast: שיטת עיצוב
.6הפריזמה בשעה דיקוקרצועה פריזמתית רחבה עם 

Bausch &Lomb

Design 8/4: שיטת עיצוב
8-ו4שני אזורים מעובים בשעה 

Alcon (Ciba vision)

Prism ballast : שיטת עיצוב
אספיריומשטח קדמי ,עם עיצוב טורי אחוריB.Downשילוב של פריזמה 

Sauflon

ASD-עיצוב הייצוב המואץ: שיטת עיצוב
אזורי ייצוב פעילים4

Vistakon

 Dual thin zone:שיטת עיצוב
קצה עליון ותחתון דקים

Alcon-Torisoft

 בעיצובthin-zone  החלק המרכזי
של עדשת המגע יכול להיות מיוצר 

בעובי המתקרב לעדשת מגע ספרית 
בשיפור הנוחות  , בעוצמה דומה

אך  , ושיפור ביצועי אספקת החמצן
לעתים על חשבון היציבות  

.            הסיבובית
 עיצוב הייצוב המואץASD   עדשות

מגע אלו הוכחו כמתכוונות באופן  
יציבות יותר מבחינה סיבובית  , מהיר

ופחות מושפעות מכוח הכבידה  
לעומת עיצובים אחרים מחקרים  

הראו גם כי לעדשות מגע עם ייצוב 
מואץ ביצועים טובים יותר כאשר  

או  , המרכיבים במצב של שכיבה
.בפעילות דינאמית

)*מתוך מאמר טוריות עיתון העין(ייצוב שיטות

ארדינסטר ניר "משמעויות קליניות מחבר ד–שיטות ייצוב טוריות , מתוך עיתון העין*

מסליקוןעדשות מגע שהותאמו היו •
בעין  פרזמתיעם שיטת ייצוב . ל'הידרוג

בעין שמאל  ) עין דומיננטית(ימין בלבד 
הפציינטית  . הותאמו עדשות מגע ספריות

.ואי נוחותאסטנופיהדיווחה על 
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