Precision Profile™: ééN AANMEETPROCEDURE
Start met een nieuwe refractie, kies de laagst mogelijke ADD
om de best mogelijke visus op alle afstanden te verkrijgen

Keuze initiële lens
• Bepaal het sferisch equivalent voor ver, omgezet
naar HVA = 0, geef de voorkeur aan de meest
POSITIEVE/minst negatieve vertesterkte en voeg
binoculair +0.25D toe
• Bepaal de initiële additie (LO, MED, HI)
gebaseerd op de tabel hiernaast

Laat de klant gedurende
Overrefractie voor ver
• Voer een binoculaire en monoculaire overrefractie
uit
• Controleer de kwaliteit van de visus dichtbij met
alledaagse gebruiksvoorwerpen
• Indien niet gelijk aan 0.00, neem dan nieuwe
paslenzen
• Geef de paslenzen mee. De drager dient nu
gedurende ongeveer 1 tot 2 weken zijn visus te
beoordelen onder normale omstandigheden.

96%

KEUZE ADDITIE
MINIMUM ADD

BEIDE OGEN

Tot + 1.25

lo

+1.50 tot +2.00

med

+2.25 tot +2.50

HI

de lens ervaren, buiten de aanpasruimte,
alvorens de visus te evalueren

TIPS VOOR OVERREFRACTIE
• 	Controleer de visus ALTIJD onder
binoculaire omstandigheden
• 	Streef naar de hoogste PLUS sterkte
die aanvaard wordt voor ver
• 	Gebruik GEEN foropter - alleen
pasglaasjes
• Wijzig de ADD NIET

aanpassucces met Alcon Multifocale
contactlenzen in dit stadium1*

* With 2 or fewer lenses per eye
Reference: 1. In established presbyopes, where n=27 for AIR OPTIX® AQUA Multifocal
contact lenses and n=26 for DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal contact lenses. Alcon data on file, 2011.
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Alcon PRECISION PROFILE™ PORTFOLIO

PRODUCT
KENMERKEN

De eerste en enige
multifocale lens met
een watergradiënt voor
uitzonderlijk comfort, een
gereduceerd droogtegevoel
en een ononderbroken visus

De enige contactlens met
knipperslag geactiveerde
bevochtigingstechnologie,
voor verfrissend comfort

Materiaal

Delefilcon A

Nelfilcon A

Lotrafilcon B

Diameter

14.1 mm

14.0 mm

14.2 mm

BCR

8.5 mm

8.7 mm

8.6 mm

Dk/ L

156 @ -3.00 D

26 @ -3.00D

138 @ -3.00D

Middendikte

0.09 mm @ -3.00D

0.10 mm @ -3.00D

0.08 mm @ -3.00D

Handling Tint

Lichtblauwe VISITINT®

Lichtblauwe VISITINT®

Lichtblauwe VISITINT®

Sterkten (D) per 0.25

+6.00 tot -10.00*

+6.00 tot -10.00

+6.00 tot -10.00

ADD sterkten

LO, MED, HI

LO, MED, HI

LO, MED, HI

Watergehalte kern

33%

69%

33%

Watergehalte oppervlak

>80%

-

-

Dragers die op zoek zijn
naar de ultieme contactlens
ervaring

Dragers die op zoek zijn
naar het gemak van een
betaalbare daglens

Dragers die
overstappen van een
week- of maandlens

IDEAAL VOOR

De enige multifocale
maandlens met
SmartShield™ technologie,
voor weerstand
tegen aanslag en
consistent comfort

* Bij lancering: +3.00 tot -6.00D per 0.25D

PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™

