
Vejledning i valg af linser

Trin 1 Bekræft refraktionen, og fastlæg øjendominans.

Lad linserne sidde i et stykke tid, før synet kontrolleres. Hvis kunden er tilfreds med synet, kan kontaktlinserne udleveres.

Kundens addition "Near boost"

op til +1,00 Ingen "near boost" er 
påkrævet

+1,25 til +1,75 +0,75 D

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

Dominant øje kke-dominant øje

Proclear 1 day multifocal linsestyrke

Eksempel på refraktion: -2,00 OU med 
+1,75 addition

-2,00 -1,25

Optimeringstips
For at forbedre afstandssynet udføres en overrefraktion i trin a +/- 0,25 D på det dominante øje under binokulære 

forhold. Mange optikere oplever, at et tillæg på +0,25 D på det dominante øje i trin 2 forbedrer afstandssynet.

For at forbedre nærsynet udføres en overrefraktion i trin a +/- 0,25 D på det ikke-dominante øje under binokulære 

forhold.

Trin 2 Dominant øje: Vælg en linse med en passende afstandsrefraktion.

Ikke-dominant øje: Vælg en linse med det anbefalede "near boost" lagt til afstandsstyrken iht. 
kundens additionskrav:

Trin 3

Kontaktlinsevejledning til Proclear® 1 day multifocal

Forskellige kunder. Én 
enkel proces til valg af 
linser.
En unik metode gør det nemt at vælge linser.

• Centralt læseområde med asfærisk 
design.

• Udformet med enkeltstyrkeprofil.
– Bevarer afstandssynet, begrænser 
behovet for at gå på kompromis med 
synet.

• "Near boost" på det ikke-dominante øje.
– Optimerer synet på kort og 
mellemlang afstand og bevarer det 
binokulære syn.
– Passer til brugere med en addition på 
op til +2,50.

• Giver sammenlagt en mere naturlig 
synsoplevelse. 



• Der anvendes forskellige styrker på det enkelte øje for at forbedre nærsynet, samtidig med at behovet 
for at gå på kompromis med afstandssynet minimeres.

• Der sendes separate signaler til hvert øje, hvilket giver hjernen mulighed for at danne et bedre billede. 

En betydelig forbedring i forhold til monovision

• Bevarer den binokulære summation ved højere additioner og giver et bedre syn end 
monovision.

• Giver forbedret stereopsi, syn på mellemlang afstand og mørkesyn.
• Multifokalt linsedesign. 

Forskellige kunder. Én Proclear.
Behandler hvert øje separat, samtidig med at det binokulære syn bevares

Styrke +6,00 til -10,00 (i trin a 0,25; 
trin a 0,50 efter -6,00)

Addition               Udformet med enkeltstyrkeprofil.

Basiskurve 8,7 mm

Diameter 14,2 mm

Proclear 1 day multifocal

Produktspecifikationer

Én innovativ metode. 
Flere årsager til at vælge 
Proclear.
Forbedrer nærsynet uden at påvirke 
afstandssynet.

• Enkel tilpasning hos linsebrugere i 
takt med, at de gennemgår 
forskellige stadier af presbyopi.
– Udformet med 
enkeltstyrkeprofil.
– Mindsker behovet for at gå på 
kompromis med afstandssynet.

• Linsens udformning bidrager til en 
forenklet oplevelse ved 
linsetilpasning.
– Mindsker tiden hos optikeren og 
minimerer antallet af 
opfølgningsbesøg.

• Bredt, effektivt parameterinterval.
• Ny metode til at opfylde 

synsbehovet hos brugere af 
endagslinser. 
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