DIN HURTIGE
OG NEMME GUIDE
TIL TILPASNING
NYHED

97% tilpasningssucces#1

ACUVUE® MULTIFOCAL:
EN FUSION AF TRE INNOVATIVE TEKNOLOGIER
PUPILOPTIMERET DESIGN
100 % af alle parametre er designet til at tage højde for variationer i pupilstørrelse på baggrund af
alder og refraktion**2

DESIGNET TIL AT YDE ENESTÅENDE SYNSKVALITET*2

HYBRID BACK CURVE-TEKNOLOGI
Matcher i højere grad øjets naturlige form, hvilket hjælper til at holde optikken på rette plads2

FOR EN MERE PRÆCIS PASFORM2

TÅREINSPIRERET TEKNOLOGI
Med indbygget fugtighedsmolekyle

TIL KOMFORT HELE DAGEN4,5

Det eneste produkt, hvor 100% af alle
parametre er optimerede i forhold til
alder og refraktion**2
PUPILOPTIMERET DESIGN
Myopi

Emmetropi

Hyperopi

PUPILSTØRRELSER
afhænger af alder og
refraktive synsfejl
Det optimerede, optiske
design tager højde for
naturlige variationer i
pupilstørrelser, der opstår
ved refraktive synsfejl.2

ACUVUE®
MULTIFOCAL
OPTISK DESIGN

TRADITIONEL
MULTIFOKAL
OPTISK DESIGN
Kun til illustrative formål. Pupilområde kan
variere med ~20 % ved en given luminans.***

Designs med faste,
optiske designs er ikke
i stand til at tage højde
for de variationer i
pupilstørrelser, der opstår
ved refraktive synsfejl.2

INDBYGGET PRÆCISION
ACUVUE® MULTIFOCAL PRODUKTPORTEFØLJE med
PUPILOPTIMERET DESIGN giver en mere PRÆCIS PASFORM:
Hybrid Back Curve-teknologien matcher i højere grad øjets
naturlige form, hvilket hjælper til at holde kontaktlinsens optik
på rette sted og i rette facon.2

NYHED

Samme design, parametre og tilpasningsprocess på tværs af
produkter gør, at du kan tilpasse kontaktlinserne med succes
ved hjælp af få, enkle trin2,3
***På tværs af styrke fra +4.00D til -6.00D.

Benyt tilpasningsguiden til en nem, hurtig og
succesfuld tilpasning#1,3
Første valg af kontaktlinse

1

2

Bestem den sfæriske refraktion
Udfør en ny, subjektiv refraktionº og fjern så cylinder. Herefter bestemmes den
bedste afstandsvisus med den lavest mulige sfæriske minusstyrke.ºº

Bestem det sensoriskt dominante øje
+1.00D sløringstest anbefales fremfor
sigtemetoden.

3

Bestem den laveste addition
baseret på kundens behov
Når bedste sfæriske afstandsstyrke er på
plads, skal den lavest mulige, funktionelle
addition til læsning bestemmes.

Et godt råd: Ovenpå afstandsstyrken, begynd med 0.5D lavere addition ift.
brilleadditionen. Ved behov, øg additionsstyrken i trin af 0.25D indtil et acceptabelt
nærsyn opnås.

4

Benyt tabellen, der er baseret på addition,
til at bestemme hvilke kontaktlinser, der
skal benyttes til den første prøve

ADD
+0.75D
to +1.25D

+1.50D
to +1.75D

+2.00D
to +2.50D

ØJE

5

LINSEVALG

Hvis der er behov for forbedring, så benyt
den nedenstående tabel til forbedringer overrefraktioner anbefales ikke

FORBEDRET
AFSTANDSSYN

Dominant øje

LOW

Ikke-dominant øje

LOW

LOW

Dominant øje

MID

LOW

Ikke-dominant øje

MID

MID

Dominant øje

MID

MID

Ikke-dominant øje

HIGH

Afvent 10 minutter før styrken afprøves
i naturlige omgivelser (dvs. uden for
synsprøverummet). Kunden kan derefter
prøve linserne, givet at forventningerne og
synskravene for bilkørsel er opnået.
º Fortsæt, hvis astigmatisme er op til 0.75D. ºº Tag højde for toppunktsafstand fra +/-3.50D.

ACUVUE® SFÆRISK

MID

+0.25D^

FORBEDRET
NÆRSYN
LOW

LOW

+0.25D^
MID

MID

+0.25D^
MID

HIGH

+0.25D^
^ Læg +0.25D til afstandsstyrken.

ACUVUE® MULTIFOCAL
FITTING CALCULATOR
Prøv tilpasningsværktøjet til
ACUVUE® Multifocal for hurtig og nem
kontaktlinsetilpasning og linsevalg

LINSEDETALJER

1-DAY ACUVUE® MOIST
MULTIFOCAL

ACUVUE® OASYS
MULTIFOCAL 2-WEEKLY

Materiale

etafilcon A

senofilcon A

Diameter

14.3 mm

14.3 mm

Basiskurve

8.4 mm

8.4 mm

Fugtighedsmolekyle

Indbygget PVP+/LACREON® teknologi

Indbygget PVP+/HYDRACLEAR®
PLUS-teknologi

UV-blokering‡

Klasse 2

Klasse 1

Dk/t§

25.5 x 10-9§

147 x 10-9§

Håndteringsfarve

Ja

Ja

Sfær

-9.00D til +6.00D (0.25D trin)

-9.00D til +6.00D (0.25D trin)

ADDITION

LOW +0.75D til +1.25D
MID +1.50D til +1.75D
HIGH +2.00D til +2.50D

LOW +0.75D til +1.25D
MID +1.50D til +1.75D
HIGH +2.00D til +2.50D

§ Dk/t units: 10 (cm/sec) (mL O /mL x mm Hg). All Dk values: Fatt units at 35°C, determined via polarographic method (boundary & edge corrected) (-3.00D lens).
+PVP=polyvinylpyrrolidone.
‡ Alle ACUVUE® - kontaktlinser har klasse 1 eller klasse 2 UV-blokering, som hjælper til at beskytte mod overførsel af skadelig UV-stråling til hornhinden og ind i øjet. UV-absorberende kontaktlinser erstatter IKKE UV-absorberende øjenbeskyttelse såsom UV-absorberende beskyttelsesbriller eller solbriller, da de ikke dækker hele øjet og området
omkring øjet. UV-stråling målt med -1,00D linse.
# With four total lenses or less.
^ Euromonitor International, Eyewear 2022 Edition, Value sales at RSP, all retails channels, 2020 data.
* Compared to prior JJV multifocal design; technology optimised for both the parameters of refractive error and add power for a multitude of viewing distances and light levels.
** Compared to competitors’ designs; technology optimised for both the parameters of refractive error and add power.
1. JJV Data on File 2020. ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Fit and Performance Claims.
2. JJV Data on File 2020. ACUVUE® PUPIL OPTIMISED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features, and Associated Benefits.
3. JJV Data on file 2015. 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL lens details.
4. JJV Data on File 2018. Similarities between Mucin and Poly(N-Vinyl Pyrrolidone) (PVP).
5. JJV Data on File 2018. ACUVUE® Master Brand Claims on Clinical Performance and Overall Material Properties.
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