
Guide til succesfulde tilpasninger

1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL Produktinformation Introduktion af nye 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL  

kontaktlinser til patienter med aldrende øjne

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL:  
Hjælper dig med fortsat at tilfredsstille  dine patienters behov 
i takt med at deres øjne ældes

LINSE DETALJER

*   Alle ACUVUE® kontaktlinser har klasse 1 eller klasse 2 UV-beskyttelse, 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. JJVC Data on file 2012.

1  Alle Dk værdier: Fatt units ved 35°C, fastsat via polarografisk metode (overgang og kant korrigeret)

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, INTUISIGHT™ og LACREON® er varemærker tilhørende Johnson & Johnson Services Inc. 
© Johnson & Johnson Vision Care Ireland Ltd  2016. VI906DK
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ADD

Asfærisk center-nær design med 
INTUISIGHTTM teknologi   

etafilcon A 

14.3 mm

8.4 mm

Indbygget PVP via LACREON® teknologi 

Klasse 2; 99% UVB og 86% UVA

58%

21.4

25.5

0.084 mm for -3.00D (afhængig af styrken)
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-9.00D til +6.00D, 0.25D interval

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

+: Læg +0.25D til afstandsstyrken for det ikke-dominerende øje.
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1-DAY ACUVUE® 
MOIST sfærisk
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Valg af første sæt prøvelinser

Find den bedste linse 
til det aldrende øje

Find den rigtige linse for at opnå den bedste 
balance mellem afstandssyn og synet på nær

1.  Start altid med en ny subjektiv refraktion, med 
maximalt plus i afstandskorrektionen. Bestem den 
bedste sfæriske.  
• Hvis styrken er større end ≥ +/- 4.00D omregnes for  

       toppunktsafstanden  
    • Sikre dig at astigmatismen maximalt er -0.75D

 2.  Fastsæt det dominerende øje, ved at anvende +1.00D 
slørmetoden. 

3.  Fastsæt minimum addition udfra patientens behov 
•  Fokuser på patientens læsebehov. (computerskærm, 

tablet, mobiltelefon etc)

 4.  Brug linsevalgstabellen baseret på ADD, til valg af 
bedst mulige første prøvelinse. 
•  Lad patienten opleve den virkelige verden udenfor 

undersøgelsesrummet i 10 minutter inden en 
vurdering af synskvaliteten 

 5.  Hvis din patient derefter har behov for en specifik 
forbedring på afstand eller nær, bruges den 
respektive turkis eller orange tabel.


