
• Aplikácia šošoviek s nižšou adíciou je teraz 
jednoduchšia než kedykoľvek predtým – vďaka 
použitiu rovnakého dizajnu šošovky D pre obe oči.

• Aplikácia šošoviek s vyššou adíciou je naďalej 
flexibilná a poskytuje viac možností na dosiahnutie 
výnimočne kvalitného videnia. 

Pravidlá aplikácie multifokálnych šošoviek Biofinity®

Zjednodušená filozofia 
aplikácie
Náš nový proces aplikácie šošoviek je založený na 
praktických skúsenostiach očných špecialistov.

Úvodná návšteva

Krok č. 1   Začnite novou refrakciou a overením dominancie oka (technika zahmlenia)

Krok č. 2    Vyberte predpis do diaľ ky na základe sférického ekvivalentu opraveného pre vertexovú vzdialenosť .
� Na základe požadovanej adície vyberte dizajn šošovky D alebo N:

Adícia Dominantné oko Nedominantné oko

+1,00� D� D

+1,50� D� D
+2,00�      D� N

+2,50 � D� N

Krok č. 3 Hoci sa šošovka rýchlo umiestni do správnej polohy, pacientom dajte aspoň 15 minút na aklimatizáciu. Až potom otestujte videnie.
� �
�
�
�

Ak je binokulárne videnie neuspokojivé, vykonajte monokulárnu refrakciu s nasadenými šošovkami. Pomocou skúšobných 
skiel určte, ktoré oko vyžaduje korekciu videnia.
Na zlepšenie videnia do diaľky pridajte +/–0,25 D (až do +/–0,50 D) pre oko, ktoré vyžaduje korekciu.
Na zlepšenie videnia do blízka pridajte +/–0,25 D (až do +/–0,50 D) pre oko, ktoré vyžaduje korekciu.

Tipy z klinickej 
praxe

� � �
� � �
�
� � �

Pacientovo videnie do blízka otestuje 
pomocou jeho mobilného telefónu

Otestujte zrakovú ostrosť s rozsvieteným 
svetlom� �

Pre videnie do diaľky predpisujte maximálne kladné 
hodnoty (nie nadmerne záporné hodnoty) � �

Keď je to možné, zvoľte nižšiu adíciu – predpísanie 
príliš vysokej adície nie je nutné

Šošovka Vzdialenosť Doblízka
Binokulárne 20/20� 20/20

Šošovka D 20/20� 20/40�alebo lepšia

Šošovka N 20/40�alebo lepšia� 20/20

Očakávané zraková ostrosť  pri 
kombinácii šošoviek D a N



Pravidlá aplikácie multifokálnych šošoviek Biofinity®

Jedinečná multifokálna 
šošovka pre jedinečné oči
Technológia Balanced Progressive™

• Optimalizované pre skvelé videnie na
akúkoľvek vzdialenosť – do blízka, na strednú
vzdialenosť aj do diaľky

• Umožňuje prispôsobenú aplikáciu pre
každého používateľa a každé oko

• Konzistentný proces aplikácie umožňuje
dosiahnuť úspech u presbyopických pacientov

�Očný špecialista si pri aplikácii a predpise šošoviek 
zachováva nezávislý klinický úsudok.
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Kontrola o týždeň neskôr 
Ak pacient potrebuje ďalš iu korekciu videnia do diaľ ky alebo do blízka.

Krok č. 1 Posúďte zrakovú ostrosť  binokulárneho videnia.

Krok č. 2  Otestujte zrakovú ostrosť  monokulárneho videnia.

Krok č. 3  Pomocou skúšobných skiel zmerajte refrakciu s nasadenými šošovkami (nepoužívajte foropter).

� PRVÁ MOŽNOSŤ: Na zlepšenie videnia buď do diaľky, alebo do blízka upravte videnie do diaľky o +/–0,25 D pre 
oko, ktoré vyžaduje korekciu.
DRUHÁ MOŽNOSŤ: Na zlepšenie videnia do blízka zvýšte adíciu o +0,50 D pre oko, ktoré vyžaduje korekciu.

�

�

Špecifikácia produktu
Biofinity® multifokálne
Zakrivenie 8,6�mm

Priemer 14,0�mm

Sféra +6,00 D až –10,00 D (0,50 D po –6,00 D)

Adícia � +1.00,�+1.50,�+2.00,�+2.50

Dizajn šošovky Šošovka D, šošovka N

Materiál� comfilcon�A

Obsah vody 48%

Dk� 128

Plán nosenia             Každodenné alebo dlhodobé nosenie až 6 nocí/7 dní

Ak chcete získať tipy pre aplikáciu, príručky a ďalšie informácie 

o multifokálnych šošovkách Biofinity, navštívte adresu
http://coopervision.sk/kontaktne-sosovky/sosovky-
biofinity-multifocal 

800�341�2020




