
Poradnik doboru soczewek

Krok 1 Sprawdź refrakcję i określ oko dominujące.

Zanim ocenisz  ostrość widz enia, poz wól socz ewce ustabiliz ować się. Jeśli pacjent jest z adowolony z  widz enia, z akończ 
proces.

Moc dodatku 
pacjenta (ADD)

W z mocnienie do 
bliży

do +1,00
Wzmocnienie nie jest 
konieczne.

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

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

Oko dominujące Oko niedominujące

Soczewki Proclear 1 Day multifocal 

Przykład - refrakcja: -2,00 widzenie 
obuoczne i dodatek +1,75 ADD

-2,00 -1,25

Wskazówki dla osiągnięcia najlepszych wyników

Aby poprawić widzenie w dali, wykonaj nadrefrakcję co +/- 0,25D dla oka dominującego przy widzeniu obuocznym. 
Wielu specjalistów zauważyło, że dodanie +0,25D dla oka dominującego przy Kroku 2 poprawia widzenie w dali.

Aby poprawić widzenie w bliży, wykonaj nadrefrakcję co +/- 0,25D dla oka niedominującego przy widzeniu 
obuocznym.

Krok 2 Oko dominujące: wybierz soczewkę o odpowiedniej mocy do dali według recepty.
Oko niedominujące: wybierz soczewkę o zalecanej wartości „wzmocnienia do bliży” dodanej do mocy 
do dali zgodnie z dodatkiem, jakiego wymaga pacjent:

Krok 3

Poradnik doboru soczewek multifokalnych Proclear® 1 day

Wiele różnych 
pacjentów. Jedna 
prosta metoda doboru 
soczewki.
Prosta i przystępna metoda doboru soczewki.

• Konstrukcja asferyczna z centralną
strefą do bliży

• Jeden profil mocy
- Zachowanie widzenia w dali bez
pogorszenia ogólnej jakości widzenia

• Wzmocnienie mocy do bliży dla oka
niedominującego
- Optymalne widzenie obuoczne w bliży i
w odległościach pośrednich
- Odpowiednia dla pacjentów z
dodatkiem do +2,50 ADD

• Bardziej naturalne wrażenia wzrokowe



• Wykorzystuje różne moce dla każdego oka, aby poprawić widzenie w bliży z mniejszym kompromisem wobec 
widzenia w dali

• Wysyła oddzielne, niezakłócone sygnały do każdego oka, dzięki czemu mózg tworzy wyraźniejszy obraz  

Zdecydowana przewaga nad monowizją

• Utrzymuje widzenie obuoczne przy wyższej mocy dodatku (ADD), zapewniając  lepszą jakość 
widzenia niż monowizja

• Poprawia widzenie stereoskopowe, widzenie w odległośc iach pośrednich oraz widzenie nocne
• Prawdziwa konstrukcja multifokalna  

Wiele różnych pacjentów. Jedna soczewka Proclear.
Działa różnie w każdym oku zachowując jednak prawidłowe widzenie obuoczne

Moc od -10,00D do +6,00D  
(co 0,50 powyżej -6,00D)

ADD Jeden profil mocy

Promień krz yw iz ny 8,7 mm

Średnica 14,2 mm

Soczewki Proclear 1 day multifocal

Specyfikacja produktu

Jedna innowacyjna 
metoda. Wiele 
powodów, aby wybrać 
soczewki Proclear.
Lepsza jakość widzenia w bliży bez 
pogorszenia widzenia w dali.

• Łatwa adaptacja użytkownika do
nowych mocy soczewek wraz z
postępami prezbiopii
- Jeden profil mocy
- Mniejszy kompromis wobec jakości
widzenia w dali

• Konstrukcja soczewki pozwala na
uproszczoną metodę doboru
- Mniej czasu spędzonego na fotelu w
gabinecie i mniej wizyt kontrolnych

• Szeroki, efektywny zakres parametrów
• Nowe podejście do potrzeb

wzrokowych użytkownika soczewek
jednodniowych
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Poradnik doboru soczewek multifokalnych Proclear® 1 day




