DIN SNABBA
OCH SMIDIGA GUIDE
TILL FRAMGÅNGSRIK
TILLPASSNING

NYHET

97% framgångsgrad#1

ACUVUE® MULTIFOCAL:
EN FUSION AV 3 LEDANDE TEKNOLOGIER
PUPILLOPTIMERAD DESIGN
100% av parametrarna är optimerade för både ålder och refraktivt synfel**2

UTFORMAD FÖR EXCEPTIONELL SYN*2

HYBRID BACK CURVE-TEKNOLOGI
Efterliknar ögats naturliga form vilket underlättar att få optiken på rätt plats2

FÖR BÄTTRE PASSFORM2

TÅRINSPIRERAD TEKNOLOGI
Med inbyggd fuktgivare

FÖR KOMFORT HELA DAGEN4,5

Det enda varumärket med 100 % av
parametrarna optimerade för både ålder
och refraktivt synfel**2
PUPILLOPTIMERAD DESIGN
Myopi

Emmetropi

Hyperopi

PUPILLSTORLEK
varierar med
ålder och
refraktivt synfel
Optimerad optisk
design som tar hänsyn
till naturliga variationer
i pupillstorlek på grund
av refraktivt synfel.2

ACUVUE®
MULTIFOCAL
OPTISK DESIGN

Design med fast optisk
design tar inte hänsyn
till variationer i
pupillstorlek på grund
av refraktivt synfel.2

TRADITIONELL
MULTIFOKAL
KONTAKTLINSDESIGN
Endast för illustrativa ändamål. Pupillområdet kan
variera med ~20 % vid en given luminans.***

INBYGGD PRECISION
ACUVUE® MULTIFOCAL PUPILLOPTIMERAD DESIGN erbjuder en
mer SKRÄDDARSYDD PASSFORM: Hybrid Back Curve-teknologi
efterliknar ögats naturliga form vilket underlättar att få optiken
på rätt plats.2

NYHET

Samma design, parametrar och tillpassningsprocess, oavsett
modalitet, så du kan komma i mål med tillpassningen med
några enkla steg2,3
***Styrkeomfång mellan +4.00D till -6.00D.

Använd guiden för framgångsrik tillpassning –
snabbt och smidigt#1,3
Första linsval

1

2

Fastställ sfärisk styrka
Börja med en ny subjektiv refraktionº, ta bort cylinderstyrkan och fastställ lägsta
sfäriska minusstyrka för god avståndsskärpa.ºº

Fastställ det sensoriskt dominanta
ögat +1.00D dim-metoden
rekommenderas snarare
än siktmetoden

3

Fastställ lägsta addition baserat på
kundens behov. Med sfäriska styrkan
på plats, fastställ lägsta funktionella
additionen (ADD).

Tips: Ovanpå avståndsstyrkan, börja med 0.5D svagare addition jämfört med
glasögonadditionen. Vid behov, öka på additionsstyrkan med O.25D steg tills en
godtagbar närvisus har uppnåtts.

4

5
Se tabellen för linsval
baserat på addition, och
val av initiala provlinser

ADDITION
+0.75D
to +1.25D

+1.50D
to +1.75D

+2.00D
to +2.50D

Om förbättring krävs, se tabellerna nedan –
överrefraktion rekommenderas inte

KONTAKTLINS

FÖRBÄTTRING AV
AVSTÅNDSSYN

Dominant öga

LOW

ACUVUE® SFÄRISK

Icke-dominant öga

LOW

LOW

Dominant öga

MID

LOW

Icke-dominant öga

MID

MID

Dominant öga

MID

MID

Icke-dominant öga

HIGH

ÖGA

Låt kunden uppleva den verkliga världen
(utanför undersökningsrummet) i 10 min. Givet
att förväntningarna och synkravet för bilkörning
är uppnått, kan kunden sedan prova linserna.

º Säkerställ att astigmatismen är maximalt -0.75D. ºº Ta hänsyn till toppunktsavståndet från styrka +/- 3.50D.

MID

+0.25D^

FÖRBÄTTRING
AV NÄRSYN
LOW

LOW

+0.25D^
MID

MID

+0.25D^
MID

HIGH

+0.25D^
^ Lägg till +0.25D på avståndsstyrkan.

ACUVUE® MULTIFOCAL
FITTING CALCULATOR
Besök ACUVUE® Multifocal Fitting
Calculator för snabb, smidig tillpassning
och val av linser

LINSFAKTA

1-DAY ACUVUE® MOIST
MULTIFOCAL

ACUVUE® OASYS
MULTIFOCAL 2-WEEKLY

Material

etafilcon A

senofilcon A

Diameter

14.3 mm

14.3 mm

Baskurva

8.4 mm

8.4 mm

Vätmedel

Inbyggd PVP+ via LACREON®
technology

Inbyggd PVP+ via HYDRACLEAR®
PLUS technology

UV-blockering‡

Klass 2

Klass 1

Dk/t§

25.5 x 10-9§

147 x 10-9§

Hanteringsfärg

Ja

Ja

Styrkeomfång

-9.00D till +6.00D (0.25D-steg)

-9.00D till +6.00D (0.25D-steg)

ADD

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

LOW +0.75D till +1.25D
MID +1.50D till +1.75D
HIGH +2.00D till +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 = polyvinylpyrrolidon.
‡ Alla ACUVUE® kontaktlinser har UV-blockering klass 1 eller klass 2 som hjälper till att skydda mot att skadlig UV-strålning tränger in i hornhinnan och in i ögat. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE UV-absorberande ögonskydd som till exempel UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon eftersom de inte täcker hela ögat och
området omkring ögat. UV-strålning mätt med en -1.00D lins.
# 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.
ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, HYDRACLEAR® och LACREON® är varumärken som tillhör Johnson & Johnson. © Johnson & Johnson
AB. 2022.
För mer information om korrekt användning, skötsel och säkerhet, se bruksanvisningen eller besök vår J&J hemsida www.jnjvisioncare.se. PP2021MLT7226

