
Інструкція з підбору жорстких контактних лінз

Потреби Bf Sp
Адидація < 1.75 діоптрій √
Aдидація ≥ 1.75 діоптрій √
Пріоритет – зір вдалину √
Пріоритет – зір поблизу домінантне око недомінінтне око
Підвищена контрастність √

Геометрія
1. Вдягнути контактну лінзу мінімум на 30 хвилин. Для зменшення відчуття стороннього тіла, попросити пацієнта дивитися 

вниз.
2.Оцінити суб’єктивний комфорт

3. Рефракція через лінзу
4. Біомікроскопія

• Оцінка динаміки в розсіяному світлі:
- Рухливість (швидкість руху) і позиція після кліпання чи руху оком.

• Рухливість вертикально
• Рухливість горизонтально
• Центрація
• При добрій посадці лінза на рогівці (±0.5 мм)
•Рух повинен бути вираженим, але не занадто великим (1-2 мм)

- Оцінка проби з флюоресцеїном:
Оцінка має проводитися коли пацієнт дивиться прямо, лінза центрована
на рогівці, за мінімального впливу повік на положення лінзи.
Оцінка підлінзової слізної плівки:
Слізна плівка < 10μm = флюоресцеїн відсутній

a) центральна оптична зона з рівномірно розподіленим флюоресцеїном
b) ближня периферія з невеликою кількістю флюоресцеїну
c) крайня периферія з великою кількістю флюоресцеїну для забезпечення достатнього підлінзового току 

сльози.
Поради для ТоріФлекс

Оптимальний патерн посадки при оцінці флюоресцеїнової проби – це мале флюоресцеїнове озеро всередині і велике 
флюоресцеїнове кільце на периферії (приблизно. 0.75 мм).
Рухливість вертикально приблизно 0.1 мм. 
У разі занадто рухливої лінзи (плоска посадка) - зменшити плоский та крутий радіуси кривизни (r0fl and r0st) на -0.10 мм. 
У випадку поганої рухливості лінзи (крута посадка) - збільшити плоский та крутий радіус кривизни (r0fl and r0st) на +0.10 мм.
Коли верхня повіка зміщує лінзу донизу необхідно збільшити загальний діаметр Ø

T.
Загальний діаметр лінзи ØT може бути зменшений у разі підвищеної рухливості лінзи (з плоскої посадки зробити лінзу 
більш крутою).
Тільки для торичної ТоріФлекс ТР: з баластом

У випадку поганої стабілізації та/або збільшеній рухливості лінзи - збільшити призму до 2.0 см/м.
Увага: призматична стабілізація спричинює оптичний призматичний ефект. Ця опція має бути застосована на обох очах.

Мультифокальна система центральної оптичної зони (Zoc)
Визначити чи зір бінокулярний чи одночасний (змінити оптичну зону залежно від преференції візуальної кори). Зір 
бінокулярний: зона для роботи поблизу на периферії. Зір одночасний: зона для читання в центрі

• Гострота зору вдалину залежить від центрації, гострота зору поблизу – від рухливості (ступеня ковзання лінзи).
• Задовільна рухливість – 1-2 мм при погляді вгору. Зміна рухливості лінзи відбувається через зміну радіусу базової 

кривизни rO або загального діаметру ØT. Проба з флюоресцеїном: рівномірний розподіл в оптичній зоні.

31


	Слайд номер 31

