
Vodnik za izbiro leč

1. korak Potrdite refrakcijo in določite, katero oko je dominantno.

Pred ocenjevanjem vida počakajte, da se leče namestijo. Če je pacient zadovoljen z vidom, izdajte recept za leče.

Pacientova adicija Izboljšava vida od blizu

do +1,00 brez potrebe po 
izboljšavi vida od blizu

od +1,25 do +1,75 +0,75 D

od +2,00 do +2,50 od +0,75 D do +1,00 D

Dominantno oko Nedominantno oko

Dioptrija dnevnih multifokalnih leč 
Proclear 1-day multifocal

Primer refrakcije: -2,00 za obe očesi z 
vrednostjo adicije +1,75

-2,00 -1,25

Nasveti za optimizacijo
Za izboljšanje vida na daljavo izvedite nadrefrakcijo v prirastkih po +/-0,25 D za dominantno oko pod binokularnimi pogoji. 
Veliko specialistov za oči je ugotovilo, da se z dodajanjem +0,25 D dominantnemu očesu v 2. koraku izboljša vid na daljavo.
Za izboljšanje vida od blizu izvedite nadrefrakcijo v prirastkih po +/-0,25 D za nedominantno oko pod binokularnimi pogoji.

2. korak Dominantno oko: izberite lečo z ustrezno dioptrijo na daleč.
Nedominantno oko: izberite lečo s priporočeno dioptrijo za izboljšavo vida od blizu, ki jo dodate dioptriji 
na daleč, in sicer glede na potrebe po adiciji posameznega pacienta:

3. korak

Vodnik za lažjo izbiro dnevnih multifokalnih kontaktnih leč Proclear® 1 day multifocal

Različni pacienti. En 
preprost postopek izbire 
leč.
Preprosta izbira leč z edinstvenim pristopom.

• Asferična zasnova z območjem za vid od 
blizu na sredini

• Zasnovane s profilom enotne dioptrije
— Ohranjajo vid na daljavo in zmanjšujejo 
omejitve vida

• Izboljšanje vida od blizu v nedominantnem 
očesu
– Za optimizacijo vida od blizu in s srednje 
razdalje ter za vzdrževanje binokularnega 
vida
– Na voljo pacientom z adicijo do +2,50

• V splošnem bolj naravna izkušnja vida 



• Z različnimi dioptrijami za vsako oko izboljšuje vid od blizu, pri tem pa zmanjšuje motnje vida na daljavo

• Vsakemu očesu posebej pošilja neovirane signale, da lahko možgani ustvarijo čistejšo sliko 

Znatno izboljšanje v primerjavi z monovizijo

• Vzdržuje boljši binokularni vid pri višjih adicijah za zagotovitev boljšega vida kot pri monoviziji

• Izboljša stereopsijo, vid s srednje razdalje in nočni vid

• Prava multifokalna zasnova leč 

Različni pacienti. En izdelek Proclear.
Zdravljenje vsakega očesa posebej ob ohranjanju binokularnega vida

Optična moč od +6,00 do -10,00 (v prirastkih po 
0,25; v prirastkih po 0,50 nad -6,00)

Adicija Zasnovane s profilom 
enotne dioptrije

Bazna krivina 8,7 mm

Premer 14,2 mm

Dnevne multifokalne leče Proclear 1-day multifocal

Specifikacije izdelka

En inovativen pristop. 
Več razlogov, da 
izberete izdelke 
Proclear.
Izboljšanje vida od blizu brez motenj vida 
na daljavo.

• Preprosto prilagajanje uporabnikom leč 
skozi različne faze presbiopije
– Zasnovane s profilom enotne dioptrije
– Manj motenj za vid na daljavo

• Zasnova leč pripomore k 
poenostavljenemu prilagajanju kontaktnih 
leč
– Krajši čas pri zdravniku in manj 
kontrolnih pregledov

• Širok, učinkovit razpon parametrov

• Svež pristop k zadovoljitvi potreb vida 
uporabnikov dnevnih leč 
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