
Ο OPTIMAX SILICONE for PRESBYOPIA είναι ένας 
µηνιαίος φακός επαφής σιλικόνης υδρογέλης νέας 
γενιάς µε πολύ υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου 
κατάλληλος για την διόρθωση της πρεσβυωπίας. 

Προσφέρει άριστη οπτική οξύτητα σε όλες τις 
αποστάσεις µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας από την 
πρώτη εφαρµογή.

OPTIMAX 
SILICONE

for PRESBYOPIA

Υλικό Genifilcon A
Περιεκτικότητα σε νερό 45%
Καµπυλότητα (BC) 8.60 mm
∆ιάµετρος (DIAM) 14.2 mm
Σφαιρική ισχύς (SPH) Plano έως -6.00 (0.25)

-6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25)
+4.50 έως +6.00 (0.50)

Πρεσβυωπική ισχύς (ADD) +1.00, +1.50, +2.00, +2.50
Μεταβατικότητα 
Οξυγόνου Dk/t

90

Κεντρικό πάχος (t) 0.12
Απόχρωση Πράσινη
Αντικατάσταση Μηνιαία
Συσκευασία 3 τεµάχια
Χαρακτηριστικά ∆ιόρθωση µυωπίας

∆ιόρθωση υπερµετρωπίας
∆ιόρθωση πρεσβυωπίας 
Εύκολη εφαρµογή 
Πιστότητα αναπαραγωγής
Αυξηµένη άνεση
Υπέρλεπτα άκρα 
Υψηλή µεταβατικότητα οξυγόνου

Μηνιαίος Πολυεστιακός Σιλικόνης



Ο OPTIMAX SILICONE for PRESBYOPIA είναι διαθέσιµος για την διόρθωση µυωπίας έως -12.00 
διοπτρίες και υπερµετρωπίας  έως +6.00 διοπτρίες. Ένα από τα βασικά του πλεονεκτήµατα είναι η 
επιλογή µεταξύ τεσσάρων διαφορετικών addition γα την κοντινή όραση +1.00, +1.50, +2.00, +2.50. 
Περισσότερες επιλογές ισούται µε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Κατά την επιλογή των 
παραµέτρων του αρχικού φακού απλά ακολουθούµε την συνταγή γυαλιών.
1. Επιλέγουµε το σφαιρικό ισοδύναµο διορθώνοντας για την απόσταση vertex 
    (σιγουρεύουµε ότι έχουµε πρόσφατη συνταγή γυαλιών)
2. Επιλέγουµε το ελάχιστο δυνατό add σύµφωνα µε την συνταγή γυαλιών
3. Παραγγέλνουµε τους δοκιµαστικούς πολυεστιακούς φακούς επαφής
Όταν έρθουν οι φακοί επαφής ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα:
1. Εφαρµόζουµε τους φακούς επαφής στον ασθενή και περιµένουµε 10 λεπτά
2. Ελέγχουµε διόφθαλµα την οπτική οξύτητα για µακριά και κοντά 
    (σε συνθήκες κανονικού φωτισµού) 
3. Ελέγχουµε την κινητικότητα και την επικέντρωση του φακού στο µάτι
 

Αν είµαστε ικανοποιηµένοι επανεξετάζουµε τον ασθενή µετά από δέκα µέρες

Λόγω της καινοτόµου γεωµετρίας κοπής των πολυεστιακών φακών OPTIMAX SILICONE for 
PRESBYOPIA η συµπεριφορά του κέντρου βάρους είναι παρόµοια µε αυτή ενός υπερµετρωπικού 
φακού επαφής. Για τον παραπάνω λόγο αν υπάρξει δυσκολία κατά την αφαίρεση συστήνετε πρώτα 
το σύρσιµο του φακού στον επιπεφυκότα και µετέπειτα το τσίµπηµα του φακού µε τα δάκτυλα.

Σε περίπτωση που απαιτούµε βελτίωση 
στην κοντινή όραση:

• Επιλέγουµε το αµέσως υψηλότερο addition

• Αν είµαστε ήδη στο υψηλότερο add στην 
επιδιάθλαση προσθέτουµε βήµατα +0.25 στο 
µη κυρίαρχο µάτι και ελέγχουµε διόφθαλµα 
την επίδραση στην µακρινή και την κοντινή 
όραση

• Εναλλακτικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
διαφορετικά addition µεταξύ των δύο µατιών     
(συνήθως επιλέγοντας το ισχυρότερο add στον 
µη κυρίαρχο οφθαλµό)

Σε περίπτωση που απαιτούµε βελτίωση 
στην µακρινή όραση:

• Επιλέγουµε το αµέσως χαµηλότερο addition 

• Προσθέτουµε βήµατα -0.25 στο κυρίαρχο µάτι 
και ελέγχουµε διόφθαλµα την επίδραση στην  
µακρινή και την κοντινή όραση

• Εναλλακτικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
διαφορετικά addition µεταξύ των δύο µατιών  
(συνήθως επιλέγοντας το χαµηλότερο add στον 
κυρίαρχο οφθαλµό)
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