
Οι οικογένεια των σκληρών αεροδιαπερατών (ηµίσκληρων) φακών επαφής 
SAB  αποτελεί µία από τις κορυφαίες επιλογές της κατηγορίας. Πρόκειται για 
εξατοµικευµένους φακούς επαφής νέας γενιάς που κατασκευάζονται µε τόρνο. 
Είναι πλήρως παραµετροποιήσιµοι µε δυνατότητα επιλογής των διοπτριών, της 
καµπυλότητας, της διαµέτρου, του γεωµετρικού σχεδιασµού και της πρώτης 
ύλης. Κατασκευάζονται σε σφαιρικούς, ασφαιρικούς, τορικούς, πολυεστιακούς, 
κερατοκωνικούς και αντίστροφης γεωµετρίας. 

Ο χαµηλός συντελεστής τριβής ελαχιστοποιεί την αλληλεπίδραση µε τα βλέφαρα έχοντας σαν αποτέλεσµα 
µία άνετη εφαρµογή. Η δυνατότητα επιλογής υλικών υψηλής διαπερατότητας εξασφαλίσουν µία υγιή και 
απροβληµάτιστη εφαρµογή. Ο ασφαιρικός σχεδιασµός εξασφαλίζει διευρυµένη οπτική ζώνη και οµαλότερη 
ροή των δακρύων κάτω από τον φακό. 

Υλικό Καµπυλότητα ∆ιάµετρος Σφαίρωµα

SAB FluroPerm 30

7.00 έως 10.00 
(0.05)

8.00 έως 12.00 
(0.10)

+35.00 έως 
-35.00 (0.25)

SAB HD FluroPerm 92

SAB ASPHERIC FluroPerm 30
Asphericity 0.1 έως 1.0

SAB ASPHERIC HD FluroPerm 92

SAB TORIC INTERNAL FluroPerm 30 Internal 0.10 έως 1.00
(0.05)SAB TORIC INTERNAL HD FluroPerm 92

SAB TORIC EXTERNAL FluroPerm 30 External -0.75 έως -2.00 
(0.25)SAB TORIC EXTERNAL HD FluroPerm 92

SAB MULTIFOCAL FluroPerm 30 Add +0.75 έως +4.00
 (0.25)

SAB KERATOCONUS FluroPerm 30 5.00 έως 8.00
(0.05)SAB KERATOCONUS HD FluroPerm 92

SAB Rx
Σκληροί Αεροδιαπερατοί

Φακοί Επαφής

Fluroperm 30:  ∆ιαπερατότητα οξυγόνου 30 | ∆είκτης διάθλασης 1.466 | Γωνία διαβροχής 12.8 
  Απόχρωση: µπλέ, πράσινη, γκρί, διάφανη

Fluroperm 92: ∆ιαπερατότητα οξυγόνου 92 | ∆είκτης διάθλασης 1.453 | Γωνία διαβροχής 16.0 
 Απόχρωση: µπλέ



Επιλέγουµε τον πρώτο φακό χρησιµοποιώντας τον 
προηγούµενο πίνακα και τον εφαρµόζουµε. Μετά 
από 15 λεπτά εκτιµούµε την εφαρµογή µε χρήση 
φλουορεσκεϊνης και κάνουµε τις απαραίτητες 
διορθώσεις. Όταν είµαστε ικανοποιηµένοι µε 
την εφαρµογή προχωράµε στην επιδιάθλαση για 
την επιλογή της τελικής ισχύος του φακού που 
θα παραγγείλουµε. Σε περιπτώσεις εµπειρικής 
εφαρµογής, δηλαδή εφαρµογής χωρίς την χρήση 
διαγνωστικού σετ, απαιτείται συνταγή γυαλιών, 
καµπυλότητες και διάµετρος κερατοειδούς. 

Η εταιρία µας θα σας βοηθήσει µε τα υπόλοιπα.  

Στις περιπτώσεις κερατόκωνου είναι απαραίτητη 
η δοκιµή διαγνωστικών φακών µε χρήση 
φλουορεσκεϊνης για την εκτίµηση της εφαρµογής 
του φακού. Σαν σηµείο εκκίνησης µπορεί να 
επιλεγεί καµπυλότητα φακού ίση µε την µέση 
τιµή των δύο µεσηµβρινών του κερατοειδούς. Με 
το πέρας 15 λεπτών παρατηρούµε την εφαρµογή 
και κάνουµε τις απαραίτητες αλλαγές µέχρι να 
είµαστε ικανοποιηµένοι από την εφαρµογή. 
Στην συνέχεια προχωράµε στην επιδιάθλαση  για 
την επιλογή της κατάλληλης ισχύος.

Η OPTIMAX διαθέτει διαγνωστικά σετ τα οποία 
αποστέλλονται δωρεάν στον εφαρµοστή µε στόχο 
την επιλογή του καταλληλότερου φακού επαφής.Σε περίπτωση που απαιτηθεί για όλες τις ειδικές 
εφαρµογές παρέχετε τεχνική βοήθεια από πτυχιούχο Οπτοµέτρη. 

Καλή εφαρµογή

Χαλαρή εφαρµογήΣφικτή εφαρµογή

 
Καµπυλότητα Φακού (BC) = Επίπεδος µεσηµβρινός (FlatK) + 0.05

 
Καµπυλότητα Φακού (BC) = Επίπεδος µεσηµβρινός (FlatK)

 
Καµπυλότητα Φακού (BC) = Επίπεδος µεσηµβρινός (FlatK) - 0.05

 
Καµπυλότητα Φακού (BC) = Επίπεδος Μεσηµβρινός - (Επίπεδος µεσηµβρινός - Κυρτός Μεσηµβρινός/6)

Σε περιπτώσεις κερατοειδικού αστιγµατισµού άνω των 3.00 διοπτριών συστήνεται η επιλογή τορικού σχεδιασµού. 
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ΠΑΡ ΙΓΜΑΤΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

SAB RX 

Καλή εφαρµογή

Χαλαρή εφαρµογήΣφικτή εφαρµογή

ΠΑΡ ΙΓΜΑΤΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
SAB 
KERATOCONUS RX


