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Контактні лінзи Lentilles de contact Lenti a contatto Lentes Contact lens

simplicity without limits



Тип виробу Назва виробу Дизайн лінзи Сторінка

Сферичні Орбіс 6

Торичні Торіс Ext Dyn / Dec / Int Dyn / Int Bal 7

Мультифокальні сферичні Бореліc 8

Мультифокальні торичні Тореліс Ext Dyn / Dec / Int Dyn / Int Bal 9

Кератоконусні ГідроКон Ext Dyn / Progressive 10

Післяопераційні ГідроМед Ext Dyn / Progressive 11

Косметичні кольорові
Орбіс
Торіс

HydroColor / SUN

Ext Dyn / Dec / Int Dyn / Int
Bal

12

Протезні кольорові

Терапевтичні кольорові

Орбіс
Торіс / ГідроМед

HydroColor Pro

Ext Dyn / Dec / Int Dyn / Int Bal

13

Орбіс
Торіс
ГідроМед

HydroColor Therapy

Ext Dyn / Dec / Int Dyn / Int
Bal
Ext Dyn

Контроль міопії Релакс / Релакс Т Ext Dyn / Dec / Int Dyn / Int Bal 14

Бандажні

Дитячі

Орбіс Т / Орбіс XL 15

Орбіс-B

Інструкція з підбору м’яких лінз 16-17

Матеріали 18

М’які контактні лінзи
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Тип виробу Назва виробу Дизайн лінзи Сторінка

Сферичні ОрбіФлекс SMS / ASP 20

Мультифокальні БоріФлекс SMS / ASP 21

Торичні ТоріФлекс BT / TP 22

Кератоконусні ФлексКон SMS / ASP / Progressive 23

Післяопераційні ФлексМед S1S / S2S / Progressive 24

Кастомізовані ОрбіФлекс
БоріФлекс

SMS / ASP 25

Ортокератологія НайтФлекс Міопія
Висока міопія
Релакс
Гіперметропія
Пресбіопія
Асиметрична

26

Контроль міопії РелаксФлекс SMS / ASP 27

Гібридні ЕйрФлекс 28-29

Склеральні СклераФлекс 30

Інструкція з підбору жорстких лінз 31

Матеріали 32

Жорсткі контактні лінзи

Модифікації параметрів лінзи
Варіанти замовлення
Загальні положення

33
34
35
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Опис етикетки та позначень

Етикетка та позначення

Сферичні

Асферичні

Торичні

Внутрішньоторичні (Int)  

Зовнішньоторичні (Ext)  

Біторичні (BT)

Динамічна стабілізація (Dyn)  

Баластна стабілізація (Bal)  

Периферичноторичні (ToP / ASY)

Скорочення згідно з EN ISO 18369-2:2006

ØT Загальний діаметр

r0 BC Базова кривизна
r0fl Плоский радіус задньої поверхні
r0st Крутий радіус задньої поверхні

r1, r2, rn Периферичний радіус задньої поверхні

Ø0 Діаметр оптичної зони на задній поверхні
Øa0 Діаметр оптичної зони на передній поверхні

Ø1, Ø2, Øn Діаметр зон сплощення

tc ep Товщина лінзи в геометричному центрі
tER Товщина краю
tPJO Товщина по краю оптичної зони

Dk Проникність для кисню

Dk/t Dk/e Проникність для кисню в центрі

rb rbor Радіус периферичної кривизни

Інші скорочення
rcfl K Плоский радіус рогівки
rcst K’ Крутий радіус рогівки

F’v Оптична сила контактної лінзи

Sph Сфера

F’fl Sphfl Оптична сила контактної лінзи в плоскому меридіані

F’st Sphst Оптична сила контактної лінзи в крутому меридіані

Cyl Циліндр

Axe Вісь

En Ексцентриситет

BCf Коефіцієнт базової кривизни

Zoc Центральна оптична зона в мультифокальних лінзах

HB Висота стабілізаційного елементу

LB Довжина стабілізаційного елементу

++ Сильно виражене сплощення

+ Виражене сплощення

− Стандартне сплощення

− − Mono Без сплощення

tg Тангенціальне сплощення

Скорочення

Зміна радіусу, базової кривизни можливо з кроком в 0.01 mm, осі циліндра - в 1°

1. Серійний номер (SN). * перед SN вказує
на спеціальну модифікацію контактної лінзи, 
роз'яснення в накладній. Назва продукту та 
геометрія.

2.     Періодичність заміни та термін використання

3. Опис вмісту

4. Використати до

5. Стерилізація парою

6. Маркування знаком відповідності технічного
регламенту

7. Параметри

8. Матеріал та відтінок

9. Дані пацієнта

10. Ознайомлення з інструкцією з використання

11. Виробник

Біфокальна (Bf)

Прогресивні (Sp) 

Мультипрогресивні (Mp)  

Зона для читання в центрі

Зона для читання на периферії

Релакс

Зворотня геометрія

Ортокератологія

Зовнішньоторичні призатичні (TP)
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М’які контактні лінзи



Сферичні м’які контактні лінзи Орбіс

Технічні характеристики

Модифікації параметрів стор. 33 

ØT Загальний діаметр 12.00 - 19.00 мм

(в залежності від матеріалу з кроком 0.01 мм)
r0 Базова кривизна 7.00 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)

F’v Оптична сила сферичної лінзи − 40.00  - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Сплощення Mono / (-) / (+) / tg

Інструкція з підбору стор.16

Геометрія

• Сферична або асферична оптична зони на передній та задній поверхні
• Асферичне сплощення (від краю оптичної зони до краю лінзи)
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М’які торичні контактні лінзи Торіс

Технічні характеристки

Модифікації параметрів стор. 33 

ØT Загальний діаметр 12.00 - 19.00 мм

(в залежності від матеріалу з кроком 0.01 мм)

r0 Базова кривизна 7.00 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Циліндр −0.25 − 8.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
Вісь 0° - 180° (з кроком в 1°)

Сплощення Mono / (-) / (+) / tg

Геометрія

Toris Ext Dyn

• Сферична задня поверхня
оптичної зони з асферичним
сплощенням до краю лінзи

• Торична оптична зона на передній
поверхні

• Динамічна стабілізація
елементами з назальної та 
темпоральної сторони
Маркування на 0° та 180°

Toris Int Dyn

• Торична задня поверхня 
оптичної зони з асферичним
сплощенням до краю лінзи

• Оптична зона на передній 
поверхні сферична чи 
асферична

• Динамічна стабілізація 
елементами з назальної та 
темпоральної сторони
Маркування на 0° та 180°

Рогівковий астигматизм > 2.0 діоптрій

Вісь коригуючого циліндру = вісь
плоского радіусу рогівки (rcfl) 
+/−10°)

Toris Int Bal

• Торична задня поверхня 
оптичної зони з асферичним 
сплощенням до краю лінзи

• Оптична зона на передній 
поверхні сферична чи 
асферична

• Баластна/призматична
стабілізація

• Маркування на 0° та 180°

Безуспішна динамічна стабілізація.

Край нижньої повіки не доходить до 
нижнього краю райдужної оболонки.

Toris Ext Dyn / Dec Toris Int Dyn Toris Int Bal / Prisma

Інструкція з підбору див. стоp. 16

Рекомендовано пацієнтам з:

Toris Ext Dec теж саме, що й Торіс Ext Dyn але з 
нижньою стабілізацією
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Мультифокальні м’які контактні лінзи Бореліс

Геометрія

Задня поверхня оптичної зони сферична з асферичним сплощенням до краю лінзи. 
Передня мультифокальна оптична зона: сферична чи асферична

Технічні характеристики

Модифікації параметрів стор. 33

Інструкція з підбору див. стоp. 16, рекомендації з підбору мультифокальної системи див. стор. 17

Біфокальна (Bf):

2 сферичні 

концентричні оптичні 

зони: для далечі /

для близу

Прогресивна (Sp):

сферичні та асферичні
концентричні зони:
для далечі/ для проміжної зони/ 
для близу

Мультипрогресивна (МР):  

мультифокальні сферичні та 

прогресивні концентричні 

зони: для далечі/ для 

проміжної зони/ для близу

ØT Загальний діаметр 12.00 - 19.00 мм
(в залежності від матеріалу з кроком 0.01 мм)

r0 Базова кривизна 7.00 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Add Адидація +0.50 - +4.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Сплощення Mono / (-) / (+) / tg

Zoc Центральна оптична зона Біфокальна (Bf): 
діаметр 1.00 - 4.50 мм (з кроком 0.01 мм)
Прогресивна (Sp): 
діаметр 1.50 - 4.50 мм (з кроком 0.01 мм)
Мультипрогресивна (MP): 
діаметр 1.00 - 2.00 мм (з кроком 0.01 мм)

Положення

Зона для читання в центрі

Зона для читання на периферії

Bf

√

√

Sp

√

√

Mp

√
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Технічні характеристики

Геометрія

Toris Ext Dyn

• Сферична задня поверхня оптичної
зони з асферичним сплощенням до 
краю лінзи

• Торична оптична зона на передній
поверхні

• Динамічна стабілізація елементами з 
назальної та темпоральної сторони
Маркування на 0° та 180°

Toris Int Dyn

• Торична задня поверхня оптичної
зони з асферичним сплощенням до 
краю лінзи

• Оптична зона на передній поверхні
сферична чи асферична

• Динамічна стабілізація елементами
з назальної та темпоральної
сторони

• Маркування на 0° та 180°

Toris Int Bal

• Сферична задня поверхня оптичної 
зони з асферичним сплощенням до 
краю лінзи

• Торична оптична зона на передній 
поверхні

• Баластна/призматична стабілізація
• Маркування на 0° та 180°

Торичні мультифокальні м’які контактні лінзи Тореліс

Інструкція з підбору стоp. 16, рекомендації з підбору мультифокальної системи стор. 17

Передня мультифокальна оптична зона сферична чи асферична:

ØT Загальний діаметр 12.00 - 19.00 мм
(в залежності від матеріалу з кроком 0.01 мм)

r0 Базова кривизна 7.00 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Циліндр −0.25 - −8.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Вісь 0° - 180° (з кроком в 1°)
Add Адидація +0.50 - +4.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Сплощення Mono / (-) / (+) / tg
Zoc Центральна оптична зона Біфокальна (Bf): 1.00 - 4.50 мм

Прогресивна (Sp): 1.50 - 4.50 мм
Мультипрогресивні (MP): 1.00 - 2.00 мм

Чергування біфокальних зон

Положення

Зона для читання в центрі

Зона для читання на периферії

Bf

√

√

Sp

√

√

Mp

√
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• Біфокальна (Bf):

2 сферичні
концентричні зони: 
для далечі/для близу

• Прогресивна (Sp):

сферичні і асферичні
концентричні зони: для далечі/ 
для проміжної зона /для близу

• Мультипрогресивна (МР):

мультифокальні сферичні і 
прогресивні концентричні зони:
для далечі/ для проміжної зони/для
близу

Torelis Ext Dyn / Dec Torelis Int Dyn Torelis Int Bal / Prism



Кератоконусні м’які контактні лінзи ГідроКон

Вибір першої контактної лінзи

Ми рекомендуємо працювати з пробним набором м`яких кератоконусних лінз ГідроКон з cyl −0.01 діоптрій.

Класифікація кератоконусу

Спочатку необхідно виконати 
кератотопографію

• Гострота зору > 0.6 та/або
кератометрія > 6.80 мм

• Гострота зору < 0.6 та/або
кератометрія < 6.80 мм

Стадія 1-2 Стадія 3-4

Рекомендовано тип - ГідроКон
K12 

Рекомендовано тип - ГідроКон K34

ГідроКон 12 = BC 8.20 / 14.40 мм
ГідроКон 34 = BC 8.00 / 14.10 мм

Поради

• Перша пробна лінза допомагає уточнити базову кривизну та загальний 

діаметр r0 , ØT. Оцінку посадки необхідно проводити через 30 хвилин.

Динамічна стабілізація має маркування для визначення стабілізації вісі.

• Враховуючи геометрію контактна лінза може зміщуватися донизу.

• Залишковий астигматизм визначається авторефрактокератометром

та підбором суб'єктивної рефракції.

• Знімайте лінзи зміщуючи краї лінзи одночасно натискаючи на верхню і нижню повіки, ніби виштовхуючи лінзу з ока.

• Якщо пацієнт відмічає гало-ефекти, то необхідно збільшити діаметр оптичної зони.

• У разі недостатньої гостоти зору необхідно збільшити товщину лінзи в центрі.

Гідрокон P: спочатку необхідно провести підбір монофокальної торичної Гідрокон, другим кроком - додавання 
адидації.

Технічні характеристики

Модифікації параметрів див. стор. 33

ØT Загальний діаметр 12.00 - 17.00 мм (з кроком 0.01 мм)
r0 Базова кривизна 7.00 - 10.80 мм (з кроком 0.01 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Циліндр −0.01 - −8.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Вісь 0° - 180° (з кроком 1°)
Add Адидація +0.50 - +4.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
tc Товщина по центру K12 = 0.42 мм, K34 = 0.52 мм.

Діапазон товщини: від 0,35 до 0,89 мм
IEA Сплощення K12 + 

K34 ++
Zoc Див. Бореліс стор. 8

ГідроКон Ext Dyn Мультифокальні

• сферична задня оптична зона з сильним 
асферичним сплощенням до краю лінзи

• торична оптична зона на передній поверхні
• динамічна стабілізація елементами з назальної та 

темпоральної сторони
• оптимізована центральна товщина

• передня оптична зона:
- біфокальна
- прогресивна
- мультипррогресивна

Вибір першої лінзи з пробного набору:

Геометрія:
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Вибір першої контактної лінзи

Вибір геометрії лінзи
• Після LASIK: 2 кривизни (S1S)
• Після кератопластики: 3 кривизни (S2S)

Діаметр та базова кривизна
Перша пробна лінза:

• ØТ: горизонтальний діаметр рогівки + 2.50 мм
• Ø0: діаметр оптичної зони на задній поверхні встановлюється за даними кератотопографії
• r0 : плоский центральний радіус рогівки у центральній зоні + 0.30 мм
• Ø1 (S2S): зовнішній діаметр оперованого простору
• r1 (S1S) та r2 (S2S): стандартний радіус кривизни м’якої контактної лінзи (~8.70 мм якщо ØT 14.2 мм)
 S1S r1 = 8.70 мм ØO = 9.00 мм
 S2S r1 = 8.30 мм r2 = 8.7 мм ØO = 9.00 мм Ø1 = 11.0 мм
• r1 (S2S): зона перекриття (Zr), r0 < r2: r1 = r2 + ~0.30 мм / r0 > r2: r1 = r2 − ~0.30 мм

Поради
• Перша пробна лінза допомагає визначити базову кривизну та загальний діаметр r0 / ØT.
• Значення першої пробної лінзи для замовлення: оптична сила корекції окулярами по сфері з циліндром -0.01 

діоптрій по осі 180°.
• Ми рекомендуємо використовувати високомолекулярний флуоресцеїн для оцінки посадки.
• Через індивідуалізоване сплощення є допустимою слабка рухливість лінзи.
• Можлива зміна центральної товщини для подолання іррегулярності рогівки (Див. Гідрокон)
• Гідромед P: спочатку підбір монофокальної торичної Гідромед, потім, другим кроком, додавання адидації

М’які післяопераційні контактні лінзи Гідромед

ØT Загальний діаметр 12.00 - 16.00 мм (з кроком 0.01 мм)
r0 Базова кривизна 7.00 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Циліндр −0.01 - −8.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
Вісь 0° - 180° (з кроком в 1°)

Add Адидація +0.50 - +4.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
tc Центральна товщина Стандартна (Див. Торiс) або оптимізована центральна 

товщина 0.12 - 0.89 мм
IEA Сплощення S1S - 1 індивідуалізована периферична зона

S2S - 2 індивідуалізовані периферичні зони

Zoc Див. Бореліс стор. 8

HydroMed Ext Dyn
• Сферична оптична зона по задній поверхні з 

індивідуальним сплощенням до краю лінзи.
• Динамічна стабілізація носовими та скроневими 

елементами.
• Торична оптична зона на передній поверхні

HydroMed Ext Dyn Progressive
• передня оптична зона:
- біфокальна
- прогресивна
- мультипрогресивна

11

Tехнічні характеристики

Геометрія

HydroMed S1S HydroMed S2S



Косметичні кольорові м’які контактні лінзи 

Геометрія

HydoColor –опція, яка дає можливість отримувати індивідуальні кольорові контактні лінзи.

Кольоровими можуть бути лінзи: Орбіс, Торіс, Бореліс, Гідромед, Релакс.

Технічні характеристики

Сферичні: ± 10.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

• Toричні: sph ± 10.00 діоптрій, cyl -2.00 діоптрії (з кроком 0.01 дптр)

• Адидація: +0.50 - +4.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

• Материали: Contaflex CTF 67% (HydroColor), Definitive 74% SiH (AirColor).

Для отримання додаткових параметрів та варіантів - зверніться до служби обслуговування клієнтів.

Наші напівпрозорі кольори не впливають на значення DK. Ці значення залишаються таким ж високими, як і в лінзах 
без кольору.

Варіанти кольорів та діаметр
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Діаметр райдужної 
оболонки

11.0 / 11.3 / 11.8 / 12.2 / 12.6 / 13.0 2.6 / 3.2 / 3.7 / 4.2 / 4.8 / 5.2 / 6.2 / 7.2 / 8.0
9.0 / 10.0 / 11.0 / 11.3 / 11.8 / 12.2 / 12.6 / 13.0

Діаметр зіниці 2.6 / 3.2 / 3.6 / 4.2 / 4.2 4.7 / 5.8 -

Кольори

синій

блакитний

світло-зелений

зелений

коричневий

червоний

жовтий

Сонцезахисні

коричневі

сірі

сонячні

Надруковані вище кольори є лише зразками, фактичний колір лінз може незначно відрізнятися
Можливе замовлення індивідуальних наборів зі зразками кольорів.



Геометрія

HydroColor Pro - індивідуальні протезні контактні лінзи з непрозорою задньою поверхнею, 

випускаються виключно компанією SwissLens.

HydroColor Pro доступні в двох варіантах, в яких ми представляємо 30 кольорів на вибір з нашого 

каталогу кольорових зразків для максимальної відповідності кольору райдужки. Дана опція 

доступна для лінз ГідроМед.

Варіанти діаметрів

Діаметр райдужки Діаметр незабарвленої зіниці Діаметр чорної зіниці

• 10.8 / 11.2 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 12.8 • 2.7 / 3.3 / 3.8 / 4.2 / 4.8 • 2.6 /3.2 / 3.7 / 4.2 / 4.8 / 5.2

Підбір

Розроблений нами каталог кольорових зразків дозволяє, взаємодіючи з пацієнтом, досягнути 

максимальної відповідності.

Відтінок та інтенсивність визначаються кольоровим кодом, що забезпечує точну відтвореність 

параметрів для замовлення лінзи.

Технічні характеристики:

• sph +/- 8.00 діоптрій, cyl - 2.00 діоптрії

• Ø: 13.00 - 15.50 мм

• r0: 8.00 - 9.50 мм

• Додаткові опції Selection plus

Рекомендації по догляду

Для уникнення пошкоджень кольору, будь ласка, використовуйте лише 

рекомендовані розчини*. Пероксидні системи по догляду за контактними

лінзами показали себе як оптимальні. Для отримання більш детальних 

рекомендацій щодо догляду зверніться до консультантів компанії.

Наші напівпрозорі кольори не мають жодного негативного впливу на 

значення DK.

Це значення залишається таким же високим, як і у випадку прозорих лінз.

* Зверніться, будь ласка, до консультантів компанії для отримання повного переліку затверджених засобів по догляду за 
контактними лінзами.

Протезні кольорові м’які контактні лінзи

Спеціальні терапевтичні лінзи з фільтром. Фільтри були підібрані за допомогою лінз для окулярів (Mulilens)

SLF 450 SLF 527

SLF 511 SLF 550

Спеціальні кольори для кольоротерапії

SLF рожевий SLF зелений SLF фіолетовий

Therapy
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Контроль міопії з м’якими контактними лінзами з контролем 
гіперметропічного дефокусу

Relax / Relax T
Технічна характеристики

Модифікації параметрів стор. 33

ØT Загальний діаметр 12.00 - 19.00 мм

(в залежності від матеріалу з кроком 0.01 мм)
r0 Базова кривизна 7.00 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Циліндр −0.25 - −8.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Вісь 0° - 180° (з кроком в 1°)
Сплощення Mono / (-) / (+) / tg

Геометрія

При корекції міопії монофокальними лінзами фокальна площина на периферії знаходиться за сітківкою, що 

призводить до появи гіперметропічного дефокусу і значного напруження зору зблизька, що є стимулом для 

подовження ока. Завдяки своїй геометрії, лінзи Релакс формують чітке зображення по всій сітківці і компенсують 

периферичний дефокус, що має стабілізуючий вплив на прогресування міопії.

гіперметропічний дефокус при 
використання монофокальної лінзи

зображення повністю на сітківці при 
використанні лінзи Релакс

Поради з підбору

• Підбір є ідентичним з підбором монофокальної лінзи
• Період адаптації 1-2 тижні (можливі скарги на ефекти «гало») 
• Спочатку можливе незначне погіршення зору вдалину 
• Найкращі результати були отримані у дітей та підлітків віком від 8 до 18 років з недостністю акомодації і 

проблемами з зором поблизу.

Використовувати рекомендації з підбору Орбіс і Торіс стоp. 16-17
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Геометрія

• Сферична оптична зона на передній та задній поверхні • Асферичне сплощення до краю лінзи

Oрбіс-T

Матеріали: Definitive 74, UniSil, Igel 77 (стандарт)

Oрбіс-XL

Матеріали: Definitive 74

Орбіс-B

(std) = стандарт / значення за замовченням

Бандажні лінзи

r0 ØT F’v
IEA
сплощення

9.20 – 12.00 мм 10.00 мм (std) 17.00 мм Plano − / + (std)

9.60 – 12.00 мм 10.40 мм (std) 18.00 мм Plano − / + (std)

Дитячі лінзи

r0 ØT F’v
IEA
сплощення

6.90 – 12.00 мм 7.40 мм (std) 11.50 мм -40.00 - +40.00 діоптрій − (std) / +

6.90 – 12.00 мм 7.60 мм (std) 12.00 мм -40.00 - +40.00 діоптрій − (std) / +

7.20 – 12.00 мм 7.80 мм (std) 12.50 мм -40.00 - +40.00 діоптрій − (std) / +

7.40 – 12.00 мм 8.00 мм (std) 13.00 мм -40.00 - +40.00 діоптрій − (std) / +

Матеріали: Definitive 74, UniSil, Igel 77 (standard)

Вибір першої контактної лінзи

• Розрахувати оптичну силу лінзи
• ØT : Діаметр = горизонтальний діаметр рогівки + 1.50 мм

• r
0: плоский радіус рогівки + 0.30 мм

Маленькі діти не завжди позитивно реагують на спробу вдягнути контактні лінзи. У випадку коли не вдалося провести 

вимірювання можливо використати дані з таблиці для вибору першої лінзи.

Вік r0 ØT Оптична сила при афакії

0 – 3 місяці 7.40 мм 12.00 мм + 40.00 діоптрій

3 – 6 місяців 7.60 мм 12.50 мм + 36.00 діоптрій

6 - 9 місяців 7.80 мм 13.00 мм + 33.00 діоптрій

9 - 12 місяців 8.00 мм 13.50 мм + 30.00 діоптрій

Бандажні лінзи великого розміру

r0 ØT F’v
IEA
сплощення

11.00 – 14.00 мм 12.00 мм (std) 21.00 мм Plan − / + (std)

Терапевничні сферичні контактні лінзи
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Інструкція з підбору м’яких контактних лінз

Діаметр та базова кривизна для вибору першої контактної лінзи
1.Виміряти горизонтальний діаметр видимої райдужки (HVID) і додати до нього 0.6 мм*. Якщо Ви берете дані з кератотопографії
додавати 0.6 мм не потрібно.
2.Визначити діаметр контактної лінзи Ø

T за таблицею
3.Визначити базову кривизну r

0 = rcfl + BCf ( rcfl = плоский меридіан, BCf - коефіціент базової кривизни )

Oрбіс (ØРогівки + 2.10 мм / BCf = 0.60 мм)

Торіс Bal – Тореліс Bal – Бореліс Bal - Релакс (Ø Рогівки + 2.30 мм / BCf = 0.70 мм)

Торіс Int/Ext – Toреліс Int/Ext – Релакс T (ØРогівка + 2.50 мм / BCf = 0.80 мм)

Приклад: Торіс Int/Ext : Ø рогівки = 11.70 мм; плоский меридіан = 7.80 / 7.70 мм

Ø
T = 11.70 мм + 2.50 мм = 14.20 мм

r
0 = 7.80 мм + 0.80 мм = 8.60 мм

При рогівковому астигматизмі > 2 діоптрій - зменшити базову кривизну на 0.1 мм.

При зміні діаметру лінзи на 0.2 мм - змінити базову кривизну на 0.1 мм в ту ж саму сторону. Рекомендований крок у 
разі потреби збільшити діаметр - 0.4 мм.

Приклад: при необхідності збільшити діаметр лінзи з 14.4 мм на 14.8 мм базова кривизна зміниться з 8.6 на 8.8. І 
навпаки при потребі зменшити діаметр з 14.8 на 14.4 зменшіть базову кривизну з 8.6 на 8.4.

При замовлені матеріалу Definitive 74% рекомендуємо підібрати лінзу 

на 0.10 мм крутіше ніж розрахункова.

* У разі вимірювання лінійкою.

Додаткова інформація: 80% діаметрів рогівки 11,3 - 12,1 мм.

Підбір

1.Вдягнути контактну лінзу і дати час від 30 хвилин до 2-х годин для адаптації посадки.

2.Визначити рефракцію через лінзу (об’єктивним способом з використанням авторефрактометра та 

суб’єктивно з корекцією).

3.Провести біомікроскопію (біле світло, збільшення ×10-15):

4.Оцінити рухливість лінзи: в нормі при погляді догори лінза має зміщуватися донизу на 1-2 мм.

5.Оцінити зовнішній вигляд поверхні лінзи: сльозна плівка, гідратація, наявність відкладень.

6.Після знаття перевірити прокрашування рогівки і кон’юнктиви з використанням флюоресцеїну.

7.Зробити замовлення контактної лінзи

Діаметр рогівки
малий середній великий

11.10 11.30 11.50 11.70 11.90 12.10 12.30 12.50

Діаметр
контактної лінзи 13.20

0.60 0.50 0.40

0.70 0.60 0.50 0.40

13.40

13.60 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40

13.80 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40

14.00 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40
14.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40

14.40 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50

14.60 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60

14.80 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70
Базова кривизна (BCf)
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Вибір першої контактної лінзи
Мультифокальна система в центральній оптичній зоні (Zoc)
1. Зона для читання в центрі: зорова активність переважно в близькому фокусі.
2. Зона для читання на периферії: при необхідності високої гостроти зору вдалину, при високій міопії або децентрації 

зіниці.

Підбір

• Визначити домінантне око.

• Підібрати максимальну плюсову чи мінімальну мінусову корекцію вдалину монокулярно.

• Визначити потреби пацієнта: зір вдалину, на середню відстань, на близьку відстань, що буде визначати діаметр оптичної 
зони.

Центральна оптична зона, її положення та діаметр

(перша рекомендація при стандартному розмірі зіниці (3.50–4.00 мм), та за умов нормального освітлення

Для нестандартних діаметрів зіниці або при пріоритеті для далечі/для близу - змінити розмір зони на 0.25 мм

Інструкція з підбору м’яких мультифокальних контактних лінз

Вибір мультифокальної системи

Необхідність Bf

Біфокальна

SP

Прогресивна

* Mp

Мультипрогресивна

Гіперметропія √

Міопія адидація < 1.75 діоптрій √

Міопія адидація ≥ 1.75 діоптрій √

Пріоритет – зір вдалину √ √

Пріоритет – зір поблизу √ √

Пріоритет зір на середню відстань (комп'ютер) √

Зір вдалину при поганому освітлені √

Зір поблизу при поганому освітлені √

Висока контрастність √ √

Незначний ефект гало √

Анізометропія > 2.00 діоптрій √ √

Амбліопія √ ( √ )

Зір «моновіжн» ( √ ) √

*рекомендована при високому ступені гіперметропії

Bf Sp Mp

Положення Центр для близу Центр для далі Центр для близу Центр для далі Центр для близу

Домінантне око 2.25 мм 3.75 мм 2.50 мм 4.00 мм 1.50 мм

Недомінантне око 2.75 мм 3.25 мм 3.00 мм 3.50 мм 1.75 мм

Визначення
неможливе

2.50 мм 3.50 мм 2.75 мм 3.75 мм 1.50 мм
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Матеріал м’яких контактних лінз

Definitive
(silicone 74)

UniSil
(silicone 62)

Igel 77 CTF 67 GM3 58 Igel 58 GM3 49

DK Fatt ISO 9913-1 60*/44** 50*/37** 39*/29** 30*/22** 25*/19** 21*/16** 16*/12**

Тип матеріалу
Силікон-

гідрогель

Силікон-

гідрогель
Гідрогель Гідрогель Гідрогель Гідрогель Гідрогель

Виробник Contamac Contamac Contamac Contamac Contamac Contamac Contamac

Класифікація Filcon V3 Filcon V3 Filcon II3 Filcon II2
Filcon II1
(Acofilcon A)

Filcon II1
Filcon I1
(Acofilcon B)

Вологомісткість 74% 62% 77% 67% 58% 58% 49%

Рефракційний
індекс

1.37 1.40 1.37 1.39 1.41 1.4 1.42

Колір
прозорий /
блакитний

блакитний прозорий прозорий прозорий /
блакитний

прозорий прозорий /
блакитний

УФ √ √ √ √ √ √ √

Слізна плівка без 
порушень

+++ +++ ++ +++ +++ ++ ++

Мало сльози +++ +++ + + ++ + +++

Багато сльози +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++

Ліпідні включення 
в сльозі + ++ + + +++ ++ +++

Білкові включення 
в сльозі + ++ + + ++ +++ +++

Знососткість + ++ + ++ ++ +++ +++

Початкове 
суб`єктивне 
відчуття комфорту

+++ ++ + +++ +++ + ++

Ступінь 
дегідратації +++ ++ + + +++ ++ +++

Зволоження лінзи +++ +++ ++ ++ +++ + +++

Відчуття сухості +++ +++ +++ ++ ++ + +++

Неіонізовані √ √ √ √ √ √ √

Без вибору матеріалу: GM3 58% white

Гарантія якості
Всі матеріали відповідають ISO 10993-1 про біосумісність матеріалів. Виробничий 

процес компанії SwissLens гарантує, що біосумсність зберігається навіть після виготовлення.

* ×10-11 (см2/сек) [мл 02/(мл × мм. рт. ст)]

** ×10-11 (см2/сек) [мл 02/(мл × кПа)]
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Жорсткі контактні лінзи



Жорсткі сферичні ротаційно-симетричні контактні лінзи

Вибір першої контактної лінзи

Вибір геометрії

ОрбіФлекс ASP:

• Якщо астигматизм менше ніж 
0.30мм (1.5діоптрії)

Діаметр та базова кривизна 

ОрбіФлекс ASP

• Ø
T = 10.20 (ASP)

• r
0 = плоский радіус рогівки (rcfl)

Сплощення

Технічні характеристики 

Модифікація параметрів стоp. 33

ØT Загальний діаметр 7.50 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)
r0 Базова кривизна 6.00 - 9.00 мм (з кроком 0.01 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
En Ексцентриситет 0.10 - 0.90 (залежно від геометрії)

Геометрія

• Сферична передня та задня оптичні зони

ОрбіФлекс ASP ОрбіФлекс SMS

1 асферичне сплощення до краю лінзи 3 асферичні сплощення до краю лінзи
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Сплощення

ОрбіФлекс ASP

• Ексцентриситет: 0.30 - 0.80

ОрбіФлекс SMS

• Ексцентриситет: 0.10 - 0.90

ASP SMS

ОрбіФлекс SMS:
• висока торичність рогівки, іррегулярний 

топографічний патерн рогівки (маленька r0 / 
великий ØT або велика r0 / малий ØT)

ОрбіФлекс SMS

• ØT = 9.20

• r0 = плоский радіус рогівки (rcfl)

ОрбіФлекс SMS:
• ексцентриситет (En) = ексцентриситет 

рогівки на 30° округляти до 
наступних 0.1

ОрбіФлекс ASP:

• ексцентриситет (En) = ексцентриситет рогівки на 30°
округляти до наступних 0.1



Технічні характеристики

Модифікація параметрів стоp. 33

ØT Загальний діаметр 7.50 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)
r0 Базова кривизна 6.00 to 9.00 мм (з кроком 0.01 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

En Ексцентриситет 0.10 - 0.90 (залежно від геометріїї)

Add Адидація +0.50 - +4.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Zoc Центральна оптична зона 1.00 - 4.50 мм (з кроком 0.01 мм)
Розміщення

Зона для близі в центрі

Зона для далі в центрі

Геометрія

• Сферична оптична зона на задній поверхні

• Мультифокальна сферична оптична зона по передній поверхні в біфокальних (Bf) та прогресивних (Sp)

БоріФлекс ASP

• 1 асферичне сплощення

БоріФлекс SMS

• 3 асферичних сплощення

Вибір першої контактної лінзи

• Для вибору геометрії див. ОрбіФлекс.

• Для вже користувачів жорстких контактних лінз намагатися мінімально змінювати геометрію лінзи.

• Для початку взяти БоріФлекс ASP для кращої оптимізації оптичної зони.

Жорсткі мультифокальні контактні лінзи БоріФлекс
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Сплощення

Див. ОрбіФлекс

БоріФлекс ASP БоріФлекс SMS



Жорсткі торичні контактні лінзи ТоріФлекс

Вибір першої контактної лінзи

Вибір геометрії

• Біторична (BT)

ΔrCfl-rCst ≥ 0.4 мм

Діаметр

• ØT = 9.50 mm

Базова кривизна та сила (з урахуванням вертексної поправки)

Біторична (BT):

При прямому астигматизмі (flat K Вісь @ 0°/ 180° ± 30°)

• r0fl = rcfl - 0.05 / rOst = rcfl + 0.05

• F’afl = Сфера − 0.25 діоптрій

• F’ast = Сфера + (- Циліндр) + 0.25 діоптрій

• Для зворотнього астигматизму (flat K Вісь @ 90° ± 30°)

• r0fl = rcfl + 0.05 / rOst = rcfl - 0.05

• F’afl = Сфера + 0.25 діоптрій

• F’ast = Сфера + (- Циліндр) - 0.25 діоптрій

При косому астигматизмі (flat K Вісь @ 135° ± 15°/ 45° ± 15°)

• r0fl = rcfl / rOst = rCst

• F’afl = Сфера

• F’ast = Сфера + (- Циліндр) 

Призматична передня поверхня (TP):

• r0 = rcfl - 0.05

• F’v: СфераКЛ = Сфера − 0.25 діоптрій

• ЦиліндрКЛ = (- Циліндр) + (rCfl-rCst)*5

• A°KL = A° Рефракція

Крута посадка Оптимально Плоска посадка

Технічні характеристики

ØT Загальний діаметр 8.00 - 10.00 мм (з кроком 0.01 мм)

r0 Базова кривизна (r0fl = flat BC / r0f = steep BC) 6.00 - 9.00 мм (з кроком 0.01 мм)

Δr Максимальна різниця радіусів r0flat-r0steep (BT / TxQ) 1.50 мм
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Циліндр (TP / TxQ) −0.25 - −8.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Вісь (TP / TxQ) 0° - 180° (з кроком в 1°)
Адидація +0.50 - +4.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

ΔF’a Максимальна різниця між сферичними меридіанами на 
передній поверхні (BT)

8.00 діоптрій

IEA Сплощення стандарт (Std) / (-) / (+)

Δ Призма (TP) 1.50 (Std) або 2.00
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Геометрія

• 1 асферичне, мультисферичне сплощення або квадрантний специфічний дизайн

ТоріФлекс BT ТоріФлекс TP

• торична задня поверхня • сферична задня поверхня

• маркування на 0° та 180° • торична призматична компенсація передньої поверхні

• маркіровка на 270°

• Призматична по передній поверхні (TP)

ΔrCfl-rCst < 0.4 мм



Жорсткі кератоконусні контактні лінзи ФлексКон

Вибір першої контактної лінзи
Використовуйте пробний набір

Вибір геометрії

Кератоконус 1-2 стадії, гострота

зору > 60% та/або кератометрія > 

6.5 мм - ФлексКон ASP

Кератоконус 3-4 стадії, гострота зору < 60% та/або кератометрія < 6.5 мм - ФлексКон SMS

Діаметр та базова кривизна

• Ø
T = Ø рогівки − 2.00 мм (стандарт 9.20)

• r
0 = (rcfl + rcst) / 2

• * F’
v = сфера, що підібрана в пробній оправі (з урахуванням вертексної поправки) − (rcfl − r0) * 5

* розрахунок проводиться онлайн-помічником

Поради

• Візьміть першу пробну лінзу з набору та оцініть посадку. Потім проведіть оптимізацію посадки. Залежно від 
розміщення конусу необхідно збільшити діаметр лінзи. Змінити базову кривизну r0 залежно від того плоска чи крута 
посадка в центрі.

• Якщо контактна лінза занадто крута на периферії змінити з ASP на SMS. Якщо вона занадто плоска – змінити 

з SMS на ASP.

• Замовлення остаточної контактної лінзи онлайн використовуючи онлайн-помічника

Мультифокальна система та центральна оптична 

зона (Zoc) Див БоріФлекс стор. 21

Технічні характеристики

ØT Загальний діаметр 7.50 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)

r0 Базова кривизна 5.70 - 9.00 мм (з кроком 0.01 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Циліндр (TP / TxQ) −0.25 - −8.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
Вісь (TP / TxQ) 0° - 180° (з кроком в 1°)

Add Адидація +0.50 - +4.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
Zoc Див. БоріФлекс стор. 23

ΔF’a Максимальна різниця між сферичними меридіанам по 
передній поверхні (BT)

8.00 діоптрій

IEA
Сплощення стандарт (Std) / (-) / (+)

Δ Призма (TP) 1.50 (Std) або 2.00

Геометрія

• сферична оптична зона по задній 
поверхні

• 3 сферичні, периферичне

торичне сплощення або 

специфічне квадрантне (lEA / 

lER -)

ФлексКон SMS / ASP

• Сферична або торична зона на 

задній поверхні оптичної зони

ФлексКон Progressive

• Сферична оптична зона 
на передній поверхні

- Біфокальна (Bf)

- Прогресивна (Sp)
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Післяопераційні жорсткі контактні лінзи ФлексМед

Вибір першої лінзи

Діаметр та базова кривизна

• Ø
T = діаметр рогівки − 1.50 мм (9.80 мм стандарт)

• r
0 (топографічно) = rcfl

• F’
v Оптична сила = сфера в окулярах (з урахуванням вертексної поправки)

Сплощення

Замовте контактну лінзу за допомогою онлайн форми "Дизайн задньої поверхні".

Поради

• Якщо виявлено незадовільну адаптацію спробуйте ОрбіФлекс SxS для покращення.

• Замовте остаточну контактну лінзу за допомогою онлайн форми "Дизайн задньої поверхні".

Мультифокальна система і центральна оптична зона

(Zoc) Див. БоріФлекс стор.21

Tехнічні характеристики 

Модифікація параметрів стор.33

ØT Загальний діаметр 7.50 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)
r0 Базова кривизна 5.70 - 9.00 мм (з кроком 0.01 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Циліндр (TP / TxQ) −0.25 - −8.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
Вісь (TP / TxQ) 0° - 180° (з кроком в 1°)

Add Адидація +0.50 - +4.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
Zoc Див. БоріФлекс стр. 23

ΔF’a Максимальна різниця між сферичними

меридіанами на передній поверхні (BT)

8.00 діоптрій

IEA
Сплощення стандарт (Std) / (-) / (+)

Δ Призма (TP) 1.50 (Std) або 2.00

Геометрія

Рекомендуємо використовувати пробний набір 

• сферична оптична зона на задній
поверхні

• 2 сферичних сплощення (lEA / 
lER negativ)

ФлексМед
• сферична оптична зона на 

передній поверхні

ФлексМел Progressive
• сферична оптична зона на 

передній поверхні
• Біфокальна (Bf)
• Прогресивна (Sp)
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Індивідуалізовані жорсткі контактні лінзи 

Технічні характеристики

Геометрія

Вибір першої контактної лінзи

Діаметр та базова кривизна

Рекомендуємо використовувати пробний набір (ОрбіФлекс S3S / ФлексКон / ФлексМед)

• Вибір загального діаметру Ø
T

• Вибір зон сплощення (1 - 4)

• (топографічно) r0 

• Сила F’
v

Сплощення

• кастомізація в залежності від топографії Øa0, r1… rn і Ø1… Øn

Поради

Замовте контактну лінзу за допомогою онлайн-помічника на сайті.

Мультифокальна система і центральна оптична зона 

(Zoc) Див. БоріФлекс стор.21

• сферична оптична зона на 
передній поверхні

• сферичне сплощення від 1 до 4 з 
індивідуалізованими 
параметрами

Orbiflex SXS
• сферична оптична зона на 

передній поверхні

Boriflex SXS
сферична оптична зона на передній 
поверхні в біфокальному (Bf) 
та прогресивному (Sp) дизайнах
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ØT Загальний діаметр 7.50 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)
r0 Базова кривизна 5.70 - 9.00 мм (з кроком 0.01 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Циліндр (TP / TxQ) −0.25 - −8.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
Вісь (TP / TxQ) 0° - 180° (з кроком в 1°)

Add Адидація +0.50 - +4.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
Zoc Див. БоріФлекс стр. 23

ΔF’a Максимальна різниця між сферичними

меридіанами на передній поверхні (BT)

8.00 діоптрій

IEA
Сплощення стандарт (Std) / (-) / (+)

Δ Призма (TP) 1.50 (Std) або 2.00

Ø0 Діаметр центральної оптичної зони по задній 
поверхні

5.00 - 9.00 мм

Ø1..Øn Діаметр зони сплощення

r1… rn Сплощення периферії задньої поверхні

Zoc Див. БоріФлекс стор.21

Модифікація параметрів стоp. 32



Технічні характеристики 

Модифікація вторинних параметрів, Див cтоp. 33

ØT Загальний діаметр 9.60 - 12.00 мм (з кроком 0.01 мм)

r0 Базова кривизна 7.50 - 10.00 мм (з кроком 0.01 мм)

r2 Опорна зона 7.00 - 8.40 мм (з кроком 0.01 мм)

F’v Сфера (оптична сила лінзи) −1.00 - +2.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)
δs Сагітальна різниця +25 - -25 мікрон

Trg. Сферична частина суб'єктивної рефракції +3.00 - -9.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Циліндр приблизно до −2.50 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Add Адидація 1.00 - 3.00 діотпрій (з кроком 0.01 дптр)

ToP Торичність опорної зони (різниця кривизни) 0.05 - 0.50 мм

En Ексцентриситет 0.10 - 0.90 (залежно від геометрії)

Сплощення

НайтФлекс або НайтФлекс Релакс

• Сферична зона залежно від того міопія чи гіперметропія

• Зворотня зона залежно від r0 та r
C

• Опорна зона r
C , En і торичність

• Дизайн Релакс для контролю міопії з контролем гіперметропічного дефокусу.

Вибір першої контактної лінзи

Для підбору НайтФлекс, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів.
Для налаштуваннь оптичної зони Релакс рекомендуємо використовувати нашу онлайн форму 
www.swisslens.ch/toolbox

Діаметр та базова кривизна

Геометрія

• Сферична передня та задні оптичні зони. Зворотня задня кривизна. Асферична або торична опорна зона.

Ортокератологічні контактні лінзи

Міопія / Висока міопія / Релакс / Гіперметропія / Пресбіопія / Асиметрична
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НайтФлекс
• ØT = Øрогівки - 1.00 мм
• Базова кривизна = розрахунок за допомогою онлайн-помічника



Контроль міопії жорсткими лінзами РелакФлекс

RelaxFlex

Вибір першої контактної лінзи

• Для вибору геометії див. ОрбіФлекс .
• Якщо пацієнт вже використовує жорсткі контактні лінзи – не змінювати геометрію.
• Для посадки нової лінзи використовуйте для оцінки БоріФлекс ASP з пробного набору для того, щоб впевнитися в 

правильному розміщенні оптичної зони.
• Посадка ідентична з монофокальною контактної лінзою.

• Період адаптації для пацієнта в середньому 1-2 тижні (наприклад, можуть з’являтися гало-ефекти)

• На початку терапії можливе незначне зниження гостроти зору вдалину.

• Кращі результати можливо отримати у дітей і підлітків з міопією віком від 8 до 18 років з езофорією, з 
недостатністю акомодації і проблемами з зором зблизька.

Геометрія

• Сферична задня оптична зона
Через те, що монофокальні лінзи нездатні коригувати периферичний дефокус, а їх фокальна площина на 
периферії знаходиться за сітківкою це є стимулом до осьового подовження ока. За допомогою контактних лінз 
Релакс коригуються периферичні аберації монофокальної корекції, що є причиною периферичного 
гіперметропічного дефокусу. Завдяки цьому формується чітке зображення по всій сітківці, включаючи периферію. 
Будова схожа на будову мультифокальних лінз з центром вдалину, але з системою контролю гіперметропічного
периферичного дефокусу.

гіперметропічний дефокус на сітківці при 
монофокальній корекції

зображення на сітківці з лінзами Релакс

Технічні характеристики

ØT Загальний діаметр 7.50 - 12.00 мм (з кроком в 0.01 мм)

r0 Базова кривизна 6.00 - 9.00 мм (з кроком в 0.01 мм)

F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

En Ексцентриситет 0.10 - 0.90 (залежно від геометрії)

Модифікація параметрів, стоp. 33
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Гібридні контактні лінзи

Протокол підбору

Підбір залежить від того з якою рогівкою: регулярною чи іррегулярною ми маємо 

справу. Будь ласка, зазначте:

• стандартний діаметр лінзи (ØT) завжди становить 14,90 мм для регулярних та іррегулярних рогівок

• стандартна «спідниця» (J-індекс) завжди J 0.0 для регулярних та іррегулярних рогівок

• стандартний діаметр для лінз з жорстким центром (ØRGP) з іррегулярною рогівкою (наприклад при кератоконусі) 
становить 8,50 мм.

• стандартний діаметр для лінз з жорстким центром (ØRGP) з регулярною рогівкою - 10,00 мм.

• для рогівкового астигматизму > 4.00 діоптрій або внутрішньому астигматизмі > 0.75 діоптрій рекомендовано
торичний дизайн

Для рогівок з вираженою іррегулярністю ми рекомендуємо використовувати пробний набір жорстких лінз 

з загальним діаметром ØT 9,50 мм, щоб визначити базову кривизну.

Загальний діаметр: стандартний, завжди дорівнює 14,90 мм

Базова кривизна: BC (r0) = Kflat (плоский радіус рогівки) або базова кривизна лінзи з 

пробного набору.

Для визначення базової кривизни при кератоконусі необхідно додати до плоского меридіану 

значення крутого меридіану і поділити на 2 для отримання середнього значення 

кератометрії.

Оптична сила: сфера окулярів (з урахуванням вертексу) − (Kflat − r0) * 5

Адидація: Aдидація, що була підібрана в пробній оправі.

Zoc, положення: домінантне око з центром - вдалину, недомінанте око з центром - для зору зблизу.

Сплощення: стандартна «спідниця» (J-iндекс) завжди J 0.0 для регулярних та іррегулярних рогівок.

Технічні характеристики

ØT Загальний діаметр 14.00, 14.50, 14.90 або 15.50 мм
r0 Базова кривизна 5.50 - 10.00 мм (з кроком в 0.05 мм)
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.25 дптр)

Циліндр −0.25 - −6.00 діоптрій (з кроком 0.25 дптр)

Вісь 0° - 180° (з кроком в 1° )
Add Адидація +0.50 - +4.00 діоптрій (з кроком 0.25 дптр)
En Ексцентриситет 0.00 - 1.20
J-index М’яка «спідниця» (J-індекс) J - 0.50 - +1.00 (стандарт J 0.0)
Zoc Див. БоріФлекс стор. 21

Геометрія

ЕйрФлекс гібридні контактні лінзи нового покоління включають:
• жорстку лінзу в центральній зоні з високим Dk, що забезпечує високі зорові функції

• м’яку периферичну спідницю з силікон-гідрогелю, що гарантує комфортну посадку.

Сферична Біторична
• сферична задня поверхня з асферичним сплощенням

до краю лінзи

• моно- або мультифокальна сферична оптична зона

на передній поверхні

Ext Int

• торична задня поверхня з асферичним сплощенням 

до краю лінзи

• моно- або мультифокальна сферична оптична зона

на передній поверхні баластна стабілізація

• сферична задня поверхня з асферичним сплощенням
• моно- або мультифокальна торична оптична зона на 

передній поверхні
• мультидинамічна стабілізація

• торична задня поверхня з асферичним сплощенням

• моно- або мультифокальна сферична оптична зона на 

передній поверхні.

• баластна стабілізація

28



Гібридні контактні лінзи

Оцінка посадки

Перевірка гостроти зору:
Якщо гострота зору є недостатньою – провести підбір сферичної оверрефракції з компенсацією вертексної

відстані.

Біомікроскопія

Як і в м’яких контактних лінзах оцінка посадки базується на:

1. Центрації

2. Рухливості

3. Оцінці з флюоресцеїном

Необхідно використовувати високомолекулярний флюоресцеїн. 

Ніколи не використовуйте флюоресцеїн для жорстких лінз, це може пошкодити гідридну лінзу!

Приклади правильної посадки:

Гарна центрація:

Лінза покриває всю поверхню рогівки.

Гарна рухливість:

Лінза легко зміщується на 0,25 мм при кожному кліпанні.

Крута посадка

Збільшити базову кривизну на 0,10 мм

Адидація + 0,50 діопрій

Правильна посадка Плоска посадка

Базова кривизна оптимальна. Зменшити базову кривизну на 0.10 мм
Мало або відсутній флюоресцеїн

в оптичній зоні, флюоресцеїнове

кільце 1-2 мм в зоні

переходу від жорсткої до м’якої лінзи.

Що робити при незадовільній центрації чи рухливості?
Зробити «спідницю» крутіше чи плоскіше. Можливі 4 варіанти «спідниці»:

Дуже плоска: J + 1.5 / +2.0

Плоска: J + 0.5 / +1.0

Стандарт: J 0.0

Крута: J - 0.5 / -1.0
Дуже крута: J -1.5 / 2.0

Завершальний контроль
У випадку гарної адаптації протягом 1 місяця після початку носіння контактної лінзи необхідно оглянути пацієнта в кінці 

дня носіння лінзи. Сила лінзи = F’v жорсткої лінзи + рефракція через лінзи + вертексна відстань

Більше інформації, відео, зображення підбору можна знайти на сайті.
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Склеральна контактна лінза

Технічні характеристики

ØT Загальний діаметр 15.00 - 23.00 мм (з кроком 0.01 мм)
r0 Сагітальна глибина 3500 - 9500 мікрон
F’v Сфера −40.00 - +40.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Циліндр −0.25 - −9.00 діоптрій (з кроком 0.01 дптр)

Вісь 0° - 180° (з кроком в 1°)
ToP Периферична торичність 0.1 - 1.5

Elift Підйом краю 0 / - / + / -- / ++/ +++/ ++++

СклераФлекс – контактна лінза яку легко підбирати на складні рогівки. 

Забезпечить комфортне носіння та високу гостроту зору.

Протокол підбору

СклераФлекс повинні бути підібрані емпіричним шляхом, оскільки кератометрія та топографія не дають належних 

ознак сагітальної глибини. Однак, першу пробну лінзу можна вибрати на основі стану очей. Необхідно взяти 

середню сагітальну глибину з групи.

Зберігання
Лінза завжди має знаходитися в фізіологічному розчині. Перед надяганням в лінзу необхідно додати флюоресцеїн, 

адже потім це буде неможливо. Щоб вдягнути лінзу пацієнт повинен нахилити голову так, щоб його підборіддя і ніс 

були паралельно підлозі. Лінзу можна утримувати трьома пальцями чи на спеціальному маніпуляторі.
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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.
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Optimum
Infinite
Tisilfocon A

Optimum
Extra
Roflufocon D

Boston XO
Hexafocon A

Optimum
Comfort
Roflufocon C

Boston EO
Enflufocon B

Paragon
HDS

Paragon
Thin
Paflufocon C

Optimu
Classic
Roflufocon A

Boston ES
Enflufocon A

DK Fatt / 
ISO (9913-1)

200*/150* 100*/75** 100*/75** 65*/49** 58*/44** 53*/40** 31*/23** 26*/19.5** 18*/15**

Виробник Contamac Contamac Bausch&

Lomb
Contamac Bausch&

Lomb
Paragon Paragon Contamac Bausch&

Lomb

Коефіцієнт 
заломлення

1.438 1.431 1.415 1.437 1.429 1.449 1.437 1.45 1.443

Жорсткість 80.7 75 79.3 79 83 84 85.3 83 85.4

Колір
прозорй
синій

прозорий
синій
зелений

синій
червоний
зелений
фіолетовий

синій
зелений

синій
синій
зелений

синій
зелений

синій
зелений

синій 
блакитний
зелений

УФ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Зносостійкість ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ +++ +++

Стійкість до 
деформації

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++

Тривалість 
носіння 
протягом дня

+++ +++ +++ ++ ++ ++ + + +

Слізна плівка 
з ліпідами

++ + + ++ ++ ++ ++ ++ +++

Слізна плівка 
з протеїнами

++ + + ++ ++ + ++ ++ +++

Зволоження 
лінзи

+++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++

* ×10-11 (см2/сек) [мл 02 /(мл × мм рт)]

**×10-11 (см2/сек) [мл 02 /(мл × гПа)]
2 Кут зволоження = метод CLMA
3 Відступаючий кут контакту (DCA)
4 Твердість по Шору D
5 Рогівковий астигматизм

Матеріал та колір доступні залежно від типу контактної лінзи. 

Без вибору матеріалу: Optimum Classic blue Якість гарантована
Всі матеріали відповідають стандарту ISO 10993-1 про визначення біосумісності матеріалу. Виробничий процес компанії

SwissLens гарантує біосумісність навіть після виготовлення, зокрема, він відбувається без додавання поліруючих 

матеріалів. Цей стандарт є вимогою системи забезпечення якості SwissLens.

Матеріали для жорстких контактних лінз
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Модифікації параметрів

Oпції за запитом
• Гравірування серійного номеру (SN)

• Маркування правої контакної лінзи

• Доступні додаткові можливості (за запитом)

33

- Стандарт
- - Однакова кривизна
+   Сильне
Tg тангельціальне

Øa0

Діаметр
оптичної 
зони

lEA Сплощенн

я

Tc

Модифікація 
центральної 
товщини

tER

Кривизна по 
краю 
лінзи (товщин
а краю)

LB

Довжина
стабілізаційного 
елементу

HB
Висота 
стабілізаційного 
елементу

Причина
модифікації 
параметрів

Зменшення 
гало ефектів 
або товщини 
контактної 
лінзи

Модифікація 
посадки на 
периферії

Жорсткість та 
зносостійкість 
контактних 
лінз.
Поліпшення 
гостроти 
зору.

Жорсткість та 
зносостійкість 
контактних лінз.
Підвищення 
стійкості до 
поломки.

Стабілізація 
посадки у 
випадку 
широкої та 
вузької очної 
щілини.

Стабілізація 
при сильному 
або слабкому 
напруженні 
повік

Орбіс

7.00 - 9.00 мм −0.03 - +0.20 мм

Стандарт:
0.08 - 0.16 мм

Hydrogel: 
0.10 мм

SiH:  0.12 мм

Tоріс Ext
Toріс Int

√ √

Toріс Bal √

Бореліс

Toреліс Ext
Toреліс Int

√ √

√

Toреліс Bal

ГідроКон

5.00 - 7.50 мм

Див. стор. 10 √ √

ГідроМед Див. стр. 11 Див. стор. 11 √ √

ОрбіФлекс ASP:
7.00 - 8.00 мм

ASP:
6.00 - 8.00 мм

SMS:
7.00 - 8.60 мм

- стандарт
+ різке

−0.03 - +1.00 мм

БоріФлекс

ТоріФлекс 6.00 -

8.00 max. 
Ø

T – 2 мм

(Std) Стандарт
- стандарт
+ сильне

ФлексКон

5.00 - 7.50 ммФлексМед Див. стор. 24

Oрбіфлекс
БоріФлекс
SxS

Див. стор. 25



Варіанти замовлення / зв'яжіться з нами

Створення аккаунту

SwissLens співпрацює лише з кваліфікованими професіоналами з оптичної сфери, які перед замовленням 

продуктів та послуг мають створити аккаунт.

Необхідно заповнити форму за посиланням: www.swisslens.ch/contact/new-customer.

Замовлення через Інтернет
www.swisslens.ch/order
Якщо Ви є клієнтом SwissLens і не маєте інтернет аккаунту, будь ласка, оповість нас використовуючи облікову 

форму (www.swisslens.ch/contact/access-request). На нашому PRO сайті ми пропонуємо онлайн-помічника (vlf) 

для обчислення Вашої першої пробної лінзи. Ми пропонуємо онлайн-завантаження файлів, щоб надіслати нам 

кератопографії та зображення: www.swisslens.ch/contact/upload-file.

Замовлення через Email

lens.order@swisslens.ch

Замовлення по факсу

+41 21 620 06 65

Замовлення по телефону
Україна
+380932539497

Швейцарія або Міжнародний

+41 21 620 06 66

Інформація про SwissLens
По всім питанням, будь ласка, зв’яжіться з нами на нашому сайті: www.swisslens.ch/contact або по email: 

lens.order@swisslens.ch

Години роботи з клієнтами вказані на: www.swisslens.ch/experts/
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Пакування

Виготовлення м’яких лінз
М’які контактні лінзи компанії SwissLens залишаються
зволоженими, адже після стерилізації доставляються в
спеціальному розчині. Після відкриття чи
розгерметизації упаковки лінза перестає бути
стерильною. Отже, контактну лінзу не можна
використовувати, якщо виявлено дефект упаковки
(розвив, тріщина, включення), або розчин непрозорий.
Пошкоджені лінзи мають бути повернуті Swisslens не
відкритими, у цьому випадку лінза підлягає
невідкладній заміні.

Виготовлення жорстких лінз
Жорсткі контактні лінзи професіонально очищені і
спеціально запаковані для доставки. Обов’язковим є
очищення лінзи перед постановкою.

Термін придатності
Термін придатності лінзи зазначений на упаковці. Він
зазначений для закритої упаковки. Продукт має бути
утилізовано після закінчення строку придатності.

Інше
SwissLens співрацює для продажу тільки з
уповноваженими особам, клініками чи оптиками і
тільки згідно законодавства країни. Дистриб'ютори не
мають права продавати продукти не авторизованим
покупцям. Перепродаж в Інтернеті не допускається, за
подібні дії вони будуть притягнуті до кримінальної
відповідальності. Лікар чи оптометрист має мати хоча
б один персональный контакт з пацієнтом, щоб
ознайомити його з поводженням з продуктами
SwissLens. Лікар чи оптометрист зобов’язаний донести
своїм пацієнтам всю необхідну інформацію та
рекомендації щодо використання продуктів SwissLens,
а також надати друковану інформацію підготовлену
SwissLens.
Спеціалісти мають інформувати SwissLens про
ускладнення в роботі з продукцією чи специфічні
випадки. Інформація має бути максимально
деталізована, надіслана в компанію в найближчі
строки разом з продуктом, що дає дефект.

Загальні положення
(Данна дійсна версія: www.swisslens.ch)

Вступ
SwissLens працює згідно законодавства про медичні 
вироби та має позначення CE. Таким чином, кожен, 
співпрацюючи з компанією, має прийняти зміст умов 
придбання та доставки. Замовляючи товари 
SwissLens, покупець автоматично приймає ці загальні 
умови.

Інформація щодо використання та поводження з 
лінзами
Для отримання інформації про цільове використання 
різних продуктів та поводження з ними зверніться до 
інструкцій із застосування.

Терміни виготовлення та доставки

Виготовлення: від 1 до 5 

робочих днів.

СклераФлекс ЕйрФлекс та Торіфлекс:

1- 2 тиждні.

Кольорові лінзи, протезн лінзи:

2 -4 тижні
Термінові замовлення (вимагають додаткових витрат):
виготовлення в той же день, якщо замовлення 
поступило до 09:00 годин ранку; виготовлення на 
наступний день, якщо після 09:00 годин.
Терміни доставки: 14 робочих днів.

Накладна
Кожен клієнт SwissLens отримує деталізовану
накладну.

Оплата
Відправлення лінз відбувається після оплати рахунку-
фактур.

SN Серійний номер
Кожна виготовлена SwissLens контактна лінза має
специфічний серійний номер, що зазначений на
етикетці, накладну. SwissLens зберігає всю
інформацію що стосується контактних лінз за серійним
номером. Для того, щоб замовити лінзу повторно, будь
ласка, вкажіть серійний номер, що буде гарантувати
оптимальне відтворення під час поновлення
замовлення.

Перезамовлення контактних лінз SL6 та SL3
Замовник має самостійно слідкувати за часом
оновлення 6 чи 3 місячних контактних лінз. Термін
використання зазначений на кожній етикетці. Для того,
щоб полегшити подальше оновлення, SwissLens надає
нагадування про оновлення в режимі он-лайн.
SwissLens залишає за собою право припинити
поставки у разі порушення цих умов поновлення.
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SwissLens SA
Chemin des Creuses 9  CH-

1008 Prilly

Tel:   +41216200666

www.swisslens.ch lens.info@swisslens.ch


