
CARACTERISTICI TEHNICE

Recomandată  în următoarele  afecțiuni
 
Ÿ Albinism
Ÿ Aniridie
Ÿ Ambliopie
Ÿ Cicatrici corneene 
Ÿ Coloboame iriene
Ÿ Defecte congenitale
Ÿ Diplopie
Ÿ Iridoplegie traumatică
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Caracteristici

Ÿ Aduce beneficii la nivel estetic  (proteză)

Ÿ Design sferic și toric

Ÿ 15 efecte cromatice

Ÿ Lentilele cu suprafața posterioară transparentă 
permit irisului natural să fie vizibil prin lentilă

Ÿ Lentilele cu suprafața posterioară neagră/opacă 
oferă ocluzia totală a luminii și a irisului natural

Ÿ Realizate prin strunjire

Ÿ Formulă patentată

Ÿ Redare a imaginii irisului la nivel de detaliu 
aproape fotografic

O LENTIL  DE CONTACT DE NALT  CALITATE, MOALE, Ă Î Ă
Ș ÎPENTRU PORT ZILNIC I  UTILIZARE N SCOP PROSTETIC.

 

Imaginile reprezintă lentile 
cu suprafață posterioară 
neagră / opacă  și cu pupilă 
neagră / închisă și sunt 
prezentate doar în scop 
ilustrativ.

ATENȚIE! Lentilele de probă 
NU au imprimată culoarea! 
Pentru alegerea culorii 
apropiate de culoarea ochiului 
sănătos folosiți Paletarul 
CANTOR+NISSEL.

Material Contamac Filcon I  1 Contaflex

Conținut de apă 38%

Permeabilitate (Dk)
-117,9 x 10

Rază de curbură  mm 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4

Diametru  mm 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0

Dioptrii de la -30,00 la +30,00  (pas de 0,25)

Cilindru de la -0,75 la -6,00  (pas de 0,25)

Ax de la 5° la 180°  (pas de 5°)

Grosime la centru  mm @ 14,5mm  -3,00 = 0,12

Diametru pupilă liberă  mm 2,50 3,50 4,50

Diametru pupilă neagră/opacă  mm 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50

Diametru iris  mm 11,50 12,00 12,50 13,00



PROCEDURA DE ADAPTARE

 

Ÿ Efectuați refracția și examinarea oculară
Ÿ Efectuați keratometria

În cazul lentilei prostetice nu se aplică politica de schimbare/compensare. Înainte de a 
transmite comanda, vă recomandăm să solicitați întâi o lentilă de probă pentru 
evaluarea adaptării. 

ATENȚIE! Lentila de probă NU are imprimată culoarea, este o lentilă transparentă și ea 
va fi folosită pentru alegerea corectă a razei de curbură și a diametrului lentilei pe care 
doriți să o comandați!

Ÿ Dacă raza de curbură sau diametrul trebuie modificate, vă recomandăm să solicitați o 
lentilă de probă cu noii parametri

Ÿ Efectuați refracția peste lentila de contact (pentru stabilirea cât mai exactă a dioptriilor)
Ÿ Dacă lentila este confortabilă și sunteți multumiți de adaptare, alegeți din gama de 

culori disponibile (vezi Paletarul CANTOR+NISSEL) culoarea lentilei care se apropie cel 
mai mult de culoarea ochiului sănătos  

Ÿ Măsurați diametrul pupilei în condiții de luminozitate normală
Ÿ Măsurați diametrul irisului
Ÿ Comandați lentila oferind următoarele informații: rază de curbură, diametru, dioptrie, 

diametru iris, diametru pupilă, pupilă liberă / deschisă  sau pupilă neagră / opacă, 
număr aferent culorii lentilei, suprafață posterioară clară sau suprafață posterioară 
neagră / opacă

ÎNTREȚINEREA LENTILEI
Pentru întreținerea lentilei se recomandă utilizarea soluțiilor multifuncționale. NU ESTE 
RECOMANDAT SISTEMUL DE ÎNTREȚINERE PE BAZĂ DE PEROXID. Nu este 
recomandată utilizarea casetelor verticale pentru depozitarea lentilelor. 

Explicați pacientului modul în care va trebui să întrețină lentila de contact. Pentru a o 
curăța, pacientul trebuie să se asigure că lentila nu este întoarsă invers. Apoi, pacientul 
va așeza lentila în palmă, va aplica câteva picături de soluție și va începe să o curețe 
ușor cu degetul. În timpul procesului de curățare se va aplica doar o presiune ușoară 
asupra lentilei. Dacă se apasă agresiv, lentila se va curba, apoi va reveni brusc la forma 
inițială și acest lucru trebuie evitat.

MODALITATE DE PURTARE
Lentila prostetică este realizată prin strunjire și este creată pentru port zilnic și 
înlocuire anuală. Înlocuirea lentilei poate fi necesară înainte de 12 luni datorită modului 
de purtare și întreținere a acesteia, lucru care va fi hotărât de către specialist.

ADAPTAREA LENTILEI
Caracteristici Adaptare corectă Lentilă prea strâmtă Lentilă prea largă

Confort Bun Bun la început Scăzut

Centrare Bună Adesea bună Adesea slabă

Acoperire
Acoperire completă a 
limbului cornean în 
toate direcțiile privirii 

Adesea bună Slabă

Margini Bune
Poate cauza ușoare 
leziuni conjunctivale

Dezlipite de suprafața 
oculară, ondulate

Mișcarea la clipit Bună Inadecvată sau lipsește Excesivă

Testul push-up
Mișcare ușoară, 
recentrare ușoară

Greu de mișcat, 
recentrare grea

Miscare ușoară, 
recentrare grea

SELECȚIA LENTILEI

Ÿ Faceți conversia dioptriilor din prescripția de ochelari. Tineți cont de distanța vertex.

Ÿ Alegeți lentila cu un diametru mai mare cu 2-3 mm decât HVID (Diametrul orizontal 
vizibil al irisului)

Ÿ Alegeți raza de curbură conform rezultatelor keratometriei

Diametru lentilă 
(mm)

Valori  keratometrice 
mici <7.70mm

Valori keratometrice 
medii  7.8 mm-8.35 mm

Valori keratometrice 
mari > 8.35 mm

Comandați lentila cu o rază de curbură cu valoarea mai mare  decât cel mai 
mare rezultat obținut prin keratometrie (mm)

13.00 & 13.50 0.7 0.3 0.2

14.00 & 14.50 1.1 0.7 0.6

15.00 1.5 1.1 1.0

OPTIMED S. R. L.   |   Brașov, str. Lungă nr.112   |   Tel: 0268 471 603   |   Mobil: 0722 630 813   |   Fax: 0268 474 079   |   Email: comenzi@optimed.ro

Preț en-gros (fără TVA): 

650 lei


