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Legenda

  sferyczne

  toryczne

  przedniotoryczne ze stabilizacją dynamiczną

  tylnotoryczne ze stabilizacją dynamiczną

  tylnotoryczne ze stabilizacją balastem

  Bifokalne (Bf)

  Prosta progresja (Sp)

  Multiprogresja (Mp)

  bliż w centrum

  bliż na peryferiach
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By oszacować parametry soczewek, korzystaj z „asystenta dopasowania”
dostępnego online na www.swisslens.ch



A2.1  Jaki rodzaj stabilizacji wybrać?   

 EXT przedniotoryczna
stab. dynamiczna

  astygmatyzm rogówkowy  < 3.00 dpt 
   astygmatyzm soczewkowy

 INT tylnotoryczna
stabilizacja 
dynamiczna

  astygmatyzm rogówkowy  > 2.75 dpt  
   różnica promieni rogówki > 0.50 mm 
   oś refrakcji odbiega maksymalnie o 10°  
   od płaskiego południka rogówki 
   

 INT tylnotoryczna
       stabilizacja 
       balastem 
       
       

  przy niskiej pozycji powieki górnej/dolnej 
   duże/małe napięcie powieki górnej  
   gdy stabilizacja dynamiczna nie działa
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A2.2  Nietypowe cechy anatomiczne powiek wymagają  
 zmiany elementów stabilizacji dynamicznej

 Zamawiając soczewkę, określ cechy anatomiczne powiek,  
 by zoptymalizować elementy stabilizacji dynamicznej  

 Wielkość szpary powiekowej (mała czy duża?) 

    mała  (<9 mm)                     normalna duża  (>10 mm)

 
 Napiecie powiek (słabe czy duże?)
 
 
 Pozycja górnej powieki (wysoka czy niska?)

           wysoka normalna  niska
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A1.3  Jaki materiał wybrać?

 oko normalne lub lekko suche   GM3 58 lub Definitive 74
 suche oko     GM3 49, Igel 77 lub Definitive 74
 skłonności do osadów    GM3 49, Igel 58
 duża wytrzymałość                 GM3 49, Igel 58  
 wysoka tlenoprzepuszczalność     Igel 77 lub Definitive 74
 noszenie przez cały dzień     Igel 77 lub Definitive 74

A1.2   Kiedy wybrać geometrię (-) a kiedy (+)?   
 geometria (-)      płynna bruzda geometria (+)       wyraźna bruzda

A1.1 Jak wyznaczyć krzywiznę bazową (BC) i średnicę (DIA)?
  1. zmierz średnicę rogówki (średnica tęczówki HVID + 0.60 mm)  

  
  

2.
 
wielkość średnicy soczewki określ na podstawie tabelki poniżej

 
 
3.

 
BC oblicz, dodając BCf do najbardziej płaskiego południka rogówki: 
r  = r   + BCf (z tabelki)o

Orbis Toris Bal/Torelis Bal 
Borelis

Toris Int/Ext 
Torelis Int/Ext

Średnica rogówki
mała średnia duża

11.10 11.30 11.50 11.70 11.90 12.10 12.30 12.50

13.20 0.60 0.50 0.40

13.40 0.70 0.60 0.50 0.40

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

BCf (przelicznik krzywizny bazowej)
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WSKAZÓWKA
U ok 80% osób wielkość średnicy rogówki jest pomiędzy 11.30 a 12.10 mm                      

cfl
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A3.1 Strefa do bliży w centrum czy na peryferiach?

  BLIŻ W CENTRUM - wybierz, by wykorzystać zjawisko  
  zwężania się źrenicy przy pracy z bliskiej odległości  
  oraz gdy pacjent często przebywa w słabym oświetleniu

  BLIŻ PERYFERYJNIE *- wybierz, gdy bliż w centrum nie działa,  
  zastosuj obuocznie lub tylko na oku dominującym;     
  rozwiązanie korzystne przy:  
   bardzo małych źrenicach (< 2.50 mm)
       wysokiej krótkozwroczności (> 5 dpt) i z preferencją 

dobrej ostrości do dali 
   

                          
 UWAGA! w nocy może się pojawić efekt halo

 

  
* możliwe tylko przy konstrukcji Bifokalnej (Bf) oraz Prostej progresji (Sp)

  

PIERWSZE DOPASOWANIE PIERWSZE DOPASOWANIE

A3.4 Ustalenie dokładnej korekcji

 Korekcja do dali:  przy nadwzroczności możliwie największy „+” 
   przy krótkowzroczności możliwie najmniejszy „-”

 Addycja: 

 

A3.5 Właściwa centracja soczewki multifokalnej ma kluczowy  
 wpływ na osiągniecie powodzenia w dopasowaniu

  soczewka powinna centrować się dokładnie w środku źrenicy

  optymalną centrację można uzyskać, odpowiednio zmieniając   
  średnicę soczewki

 Wskazówki:

  by uniknąć pogorszenia ostrości wzroku, rozważ korekcję  
  cylindra od mocy 0.50 dpt                                          

  by ułatwić proces adaptacji do systemów symultanicznych,  
  aplikuj soczewki multifokalne młodym prezbiopom 
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A3.2 Jaka jest optymalna konstrukcja soczewki multifokalnej?

Bf   
Bifokalne

Sp
Prosta progresja

Mp
Multiprogresja

nadwzroczność √

krótkowzroczność √ add < 2.00 √ add  ≥ 2.00

preferowana dal √

preferowana bliż √ √

preferowane odl. √ √

słabe oświetlenie √ √

niewielki efekt halo √

lepszy kontrast √ √

przyzwyczajenie  
do monowizji (√) √

A3.3 Jak oszacować wielkość centralnej strefy optycznej (Zoc)?

 
Soczewka pierwszego wyboru  
(normalna wielkość źrenicy przy zwykłym oświetleniu: 3.50 - 4.00 mm)

   Bf   Sp  Mp 
  bliż  bliż bliż  bliż 
  w centrum  peryferyjnie w centrum  peryferyjnie

 oko dominujące 2.25 3.75 2.50 4.00 1.50 

 oko niedominujące 2.75 3.25 3.00 3.50 1.75

 2.50 3.50 2.75 3.75 1.50

 
 W przypadku innej wielkość źrenic lub innych preferencji co do  
 stref widzenia dal/bliż, zmień Zoc o +/-0.25 mm

nieokreślone

pośrednie (PC)

możliwie najniższa 



B1 Wrażenia pacjenta

B1.1 uczucie ciała obcego,  
 dyskomfort tuż po    
 założeniu soczewki

soczewka na lewej stronie

ciało obce pod soczewką

wadliwa soczewka 

za płaska soczewka

średnica za mała

uczucie ciała obcego, podrażnienie wywołane
elementami stabilizującymi (Toris/Torelis):

- mała szpara powiekowa/duże napięcie powiek

- normalna pozycja powiek 

załóż soczewkę na prawidłowej stronie 

przemyj dokładnie soczewkę i nałóż ją ponownie

wymień soczewkę na nową

wybierz bardziej stromy ro  ( 0.10 do -  - 0.20 mm), zmień geometrię (-)
zwiększ średnicę (+0.20 do +0.40 mm)

możliwe objawy: zdecentowana soczewla/duża ruchomość
zwiększ średnicę przynajmniej o  0.40 mm lub  ro (+0.10 do +0.20 mm)

zmniejsz długość i/lub wysokość elementów stabilizujących
sprawdź na wizycie kontrolnej czy nastąpiła poprawa po kilku dniach  

 Objawy Możliwe przyczyny Rozwiązanie

B1.2 uczucie ciała obcego
po kilku godzinach   
lub dniach

znaczne odwodnienie soczewki spowodowane 
złą jakością filmu łzowego 

zła zwilżalność soczewki

osady na soczewce  
- oza płaski r

- niedotlenienie

- zła wymiana produktów przemiany materii/ leki

reakcja alergiczna na płyn do soczewek; objawy: 
czerwone oko, krótszy czas noszenia soczewek, 
suchość oczu, więcej osadów na soczewkach

zmień płyn do pielęgnacji soczewek
zmień materiał soczewki  niższe uwodnienie (zob. A1.3)
dodatkowo zaleć stosowanie kropli nawilżających  

sprawdź spojówkę tarczkową      olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówki (GPC)?
zmień płyn lub zaleć odbiałczanie  (nie przy Definitive 74), zaleć czyszczenie mechaniczne 
zmień materiał soczewki  

zmniejsz r    o (- 0.10 do - 0.20 mm) i średnicę (+0.20 mm)/zmień geometrię (-) 
zmień materiał soczewki   niższe uwodnienie (< 50%), zmień tryb wymiany soczewki

zmień materiał soczewki  niższe uwodnienie (> 67%)

zmień materiał soczewki  niższe uwodnienie (< 50%), zmień tryb wymiany soczewki

zaleć płyn do pielęgnacji soczewek bez konserwantów, np. system oksydacyjny 
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B1.3 pieczenie tuż po 
 nałożeniu soczewki

reakcja na sól fizjologiczną

reakcja na płyn do pielęgnacji soczewek 

przed nałożeniem soczewki, przemyj ją dokładnie (np. płynem wielofunkcyjnym MPS)

zmień płyn do pielęgnacji soczewek
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B1.4 uczucie suchego oka 
 wywołane soczewką - 
 nasila się w ciągu dnia,  
 soczewka przywiera do oka,
 trudno zdjąć soczewkę 

soczewka za stroma

niewłaściwy wybór materiału soczewki

niewłaściwy płyn do pielęgnacji soczewek

niewystarczające spłaszczenie, odcisk na spojówce

ro  +0.20 mm

zmień materiał soczewki o wyższym  (> 67%) lub niższym (< 50%) uwodnieniu

zmień płyn do pielęgnacji i zaleć nawilżanie oka tuż przed ściągnięciem soczewki

zmień geometrię (+) lub zwiększ ro  (+0.20 mm)

B1.5 refleksy na brzegach CL, 
efekt halo

głęboka komora przednia, duża źrenica zwiększ strefę optyczną
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niższe uwodnienie (zob. A1.3)
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 Objawy Możliwe przyczyny Rozwiązanie

B2   Ostrość wzroku (refrekcja lub wrażenia wzrokowe pacjenta)

B2.1 niestabilna nadrefrakcja
 (obniżona ostrość wzroku),  

nadrefrakcja nie poprawia 
 ostrości, wysoki cylinder 
 przy nadrefrakcji

nadmiar łez pod soczewką
 - duża ruchomość lub decentracja soczewki 

ro +0.20 do +0.30 mm 
przy decentracji zwiększ średnicę soczewki, odpowiednio zwiększając r o

B2.2 niestabilna ostrość wzroku 
 z chwilową poprawą   tuż 
 po mrugnięciu

 niestabilna ostrość wzroku

ro  za stromy -   nadmiar łez pod soczewką - 
- przyczyna niewiarygodnego wyniku 
 nadrefrakcji  

decentracja

zła stabilizacja soczewki (Toris/Torelis)

ro +0.20 mm

zwiększ średnicę soczewki, odpowiednio zwiększając r o (Ø +0.20 mm or +0.10 mm)

zob. punkt B3.a7

B2.3 pogorszenie widzenia:
 - po krótkim czasie

 - po kilku dniach/miesiącach

odwodnienie: wysychanie materiału powoduje 
 wystromienie soczewki 

niewystarczająca zwilżalność soczewki

niewystarczająca zwilżalność soczewki, osady 

zwiększ r o , ustal wcześniejszy termin wizyty kontrolnej 

zmień materiał o wyższym (>67%) lub niższym (<50%) uwodnieniu

jeśli soczewka sie skleja, wymień ją na nową, zmień tryb wymiany soczewek, 
rozważ zmianę płynu do pielęgnacji

B2.4  pogorszenie widzenia nocą  
 (wrażenie mienienia się obrazu, 

pojawienie się barwnej 
otoczki wokół przedmiotów)

głęboka komora przednia/duża źrenica

soczewka za stroma

niedokorygowana krótkowzroczność

krótkowzroczność zmierzchowa

uszkodzona przednia powierzchnia soczewki 

zwiększ strefę optyczną

o zwiększ r   (+0.20 mm)

zastosuj pełną korekcję

zaleć dodatkowe okulary do prowadzenia samochodu nocą

wymień soczewkę na nową
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B2.5 przejście z soczewek na okulary  
 powoduje pogorszenie widzenia

odkształcenie się rogówki spowodowane źle  
dobraną geometrią soczewki (”spectacle blur”)

jak najszybciej skontroluj dopasowanie soczewki!

B2.6 nagłe, ale utrzymujące się 
 pogorszenie widzenia

pomylone soczewki (prawa soczewka z lewą)

zmiany patologiczne

zamień soczewki 

jak najszybciej odeślij pacjenta do okulisty

B2.7 pogorszenie widzenia po kilku 
 tygodniach/miesiącach

zmiana refrakcji lub   
topografii rogówkowej

osady na soczewkach

soczewka za płaska

wymień soczewkę na nową lub zmień tryb wymiany 

zmień materiał soczewki, płyn pielęgnacyjny lub zaleć krótszy tryb wymiany soczewki 

ro  - 0.20 mm
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 (Ø +0.20 mm => r  +0.10 mm)o
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 Objawy Możliwe przyczyny Rozwiązanie

B2.8 dobre widzenie do bliży,
gorsze do dali

zmnień centralną strefę optyczną (Zoc) 
czy jest to uciążliwe dla pacjenta? 
preferowane jest ostre widzenie do dali czy bliży?

bliż w centrum: zmniejsz centarną strefę optyczną Zoc (Zoc  - 0.25 mm) 
bliż na peryferiach: zwiększ centarną strefę optyczną Zoc (Zoc +0.25 mm) 
zmniejsz addycję 
ewentualnie zastosuj dal w centrum na oku dominującym 

B2.9 dobre widzenie do dali,
gorsze do bliży

zmnień centralną strefę optyczną (Zoc)  
czy jest to uciążliwe dla pacjenta? 
czy preferowane jest ostre widzenie do dali czy bliży? 
brak ruchomości soczewki przy patrzeniu w dół

jeśli bliż w centrum: zwiększ centarną strefę optyczną Zoc (Zoc +0.25 mm) 
jeśli bliż na peryferiach: zmniejsz centarną strefę optyczną Zoc (Zoc  - 0.25 mm)  
skontroluj korekcję do dali lub zwiększ addycję 
spróbuj zastosować dal w centrum

B2.10 dwojenie jednooczne 
 (powstaje w systemie 
 symultanicznym, nie  
 dotyczy każdego pacjenta)

pacjent musi nauczyć się wybierać właściwe 
obrazy i odpowiednio je interpretować 

 
za stromy r

1. zmniejsz addycję, by zmniejszć dwojenie
2. zwiększ addycję, by rozróżnić obrazy (wrażenia wzrokowe)
3. skoryguj astygmatyzm resztkowy 
4. zastosuj widzenie naprzemienne, np. monowizję

spłaszcz ro    (+0.20 mm)

częsta praca przy komputerze add < 2.00 dpt: wybierz konstrukcję Bifokalną (Bf) lub Multiprogresję (Mp)   
add > 1.75 dpt: wybierz Prostą Progresję (Sp) lub Multiprogresję (Mp) 
zmniejsz addycję i/ lub przy krótkowzroczności zostaw dal niedokorygowaną
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B2  Ostrość widzenia (refrakcja lub wrażenia wzrokowe pacjenta)

pacjent nie kwalifikuje się do systemu   
symultaniczngo (jednoczesnego)

przy refrakcji zneutralizuj addycję, by ocenić czy właściwie wykorzystywane są strefy          
widzenia; zastosuj widzenie naprzemienne
przykład: oko dominujące - dal w centrum, oko niedominujące - bliż w centrum
wypróbuj Multiprogresję (Mp) lub zastosuj monowizję (możliwe przy add < 2.00 dpt)  

B2.15 wszystkie powyższe punkty 
 są ok, a mimo to pacjent   
 zgłasza niezadowalające
 widzenie do dali lub bliży
 

doprecyzuj korekcję ustal obuoczne widzenie poprzez sprawdzenie widzenia jednoocznego; przykład:

       OP        OL 
dal  + 0.25 dpt  lepiej + 0.25 dpt  gorzej  
  -  0.25 dpt  gorzej   -  0.25 dpt  lepiej

bliż  + 0.25 dpt  lepiej + 0.25 dpt  gorzej 
   -  0.25 dpt  gorzej   -  0.25 dpt lepiej

zmiana mocy CL  + 0.25 dpt   -  0.25 dpt   
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B2.11 niezadowalające widzenie  
 w odległościach pośrednich
 

za strome dopasowanie

decentracja

astygmatyzm resztkowy

nieodpowiednia konstrukcja multifokalna

o spłaszcz r  (+0.20 mm)

zwiększ średnicę, odpowiednio zwiększając ro  (Ø +0.20 mm   ro +0.10 mm)

dopasuj soczewkę Torelis

zastosuj widzenie naprzemienne, podczas refrakcji zneutralizuj addycję

B.2.12 niezadowalające widzenie
 do dali i bliży po upływie 
 określonego czasu adaptacji  

B2.13 brak znaczącej poprawy  
 po drugiej próbie  
 dopasowania soczewek

B2.14 dobre widzenie rano - do dali 
 wieczór - do bliży (bliż w centrum)

wysychanie soczewki,  
wystromienie soczewki 

zmień materiał (< 50%) i/lub zwiększ r   o o od +0.10 do +0.20 mm













o
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regularnie kuliste oko, słabo zaznaczone przejście 
rogówki w twardówkę, płynna bruzda twardówki

mała szpara powiekowa     zaznacz przy zam. CL

niska pozycja górnej powieki     zaznacz przy zam. CL

zwiększ średnicę o 0.40 mm, odpowiednio zwiększając r
ro (max o 0.20 mm ) użyj soczewek jednokrzywiznowych

 zmniejszenie długości elementów stabilizacji dynamicznej (Toris/Torelis)

 zmniejszenie długości elementów stabilizacji dynamicznej (Toris/Torelis)
lub stabilizacja balastem  

 Objawy Możliwe przyczyny Rozwiązanie

B3 Ocena dopasowania w lampie szczelinowej (a: ocena soczewki) 

B3a.2 soczewka zdecentrowana 
 lub mocno spływa ku dołowi 
 przy spojrzeniu w górę

soczewka jest niewygodna, za płaska BC   

w lampie szczelinowej widać cień na brzegu soczewki,
soczewka odstaje

zastosuj bardziej stromy ro  (- 0.20 mm) lub zwiększ Ø (+0.40 mm) 

zastosuj geometrię (-) lub użyj soczewki jednokrzywiznowej

B3a.3. duża ruchomość soczewki,   
 ale dobra centracja 

odcisk na spojówce, wyraźna bruzda twardówki, 
silnie zaznaczone przejście rogówki w twardówkę

zastosuj geometrię (+), spłaszcz r  o  (+0.20 mm)B3a.4 za mała ruchomość soczewki  
 

za płaski ro

za stromy ro

ro  - 0.20 mm

ro +0.20 mm

B3a.5 figury testu (miry) keratometru:
 -  po mrugnięciu rozmyte,
  po chwili wyraźne

 -  po mrugnięciu wyraźne,
  po chwili rozmyte
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B3a.6 różnica w dopasowaniu  
 i stabilizacji między prawą   
 a lewą soczewką

różna geometria prawego i lewego oka   
lub problemy z soczewką 

załóż lewą soczewkę na prawe oko, by ustalić czy problemem jest soczewka  
kontaktowa, czy różna geometria oczu 
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B3a.1 pęcherzyk powietrza 
pod soczewką

za stromy ro spłaszcz ro  (+0.20 mm)

B3a.9 stała oś stabilizacji   
 

 ≠ 0   +/-  20° indywidualne cechy anatomiczne oka i powiek zamów nową soczewkę o osi uwzględniającej rotację

B3a.8 zła stabilizacja (związana z nietypową anatomią powiek); rotacja pomiędzy:
 ± 10° - 30° 

 ± 10° - 30° 

 ± 70° - 90° 

 ± 30° - 90° 

 ± 30° - 90° 

małe napięcie powiek     zaznacz przy zam. CL

duża szpara powiekowa     zaznacz przy zam. CL

duże napięcie powiek     zaznacz przy zam. CL

mała szpara powiekowa     zaznacz przy zam. CL

niska pozycja powieki     zaznacz przy zam. CL

 zwiększenie wysokości elementów stabilizacji lub stabilizacja balastem

Ø

B3a.7 zmienna stabilizacja 
 

często przyczyną jest za stromy r   (soczewka o 
obraca się) lub nieodpowiedni rodzaj stabilizacji     zmień rodzaj stabilizacji (z dynamicznej na balast lub odwrotnie) 

B3a.10 pogorszenie stabilizacji 
 po kilku tygodniach

osady na soczewce

soczewka zrobiła się bardziej stroma

zaleć płyn na bazie alkoholu oraz intensywne czyszczenie mechaniczne, zmień materiał   
skróć czas noszenia soczewek, zaleć płyn pielęgnacyjny bez konserwantów 
duża ruchomość, zmniejsz r  o  (- 0,10 mm)
zwiększ ro (+0.20 mm)

o 

ro +0.20 mm

°, 












   zwiększenie długości elementów stabilizacji dynamicznej lub zwiększenie średnicy

 zmniejszenie wysokości elementów stabilizacji lub stabilizacja balastem

   zmniejszenie długości elementów stabilizacji dynamicznej 

 zmniejszenie wysokości elementów stabilizacji lub stabilizacja balastem
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 Objawy Możliwe przyczyny Rozwiązanie

B3 Ocena przedniego odcinka oka (b: po zdjęciu soczewki kontaktowej)

B3b1  odcisk na rąbku rogówki lub  
 wybarwia się fluoresceiną

wbijanie się brzegu soczewki o spłaszcz r   (+0.20 mm) i/lub zastosuj geometrię (+) 

B3b2 mikrocysty/neowaskularyzacja niedotlenienie wybierz materiał o większym DK (np. Definitive 74), zamów soczewkę o 0.03 mm  
cieńszą, dopasuj możliwie płaską soczewkę

S
ta

n 
so

cz
ew

ki
 k

on
ta

kt
ow

ej
 

WSKAZÓWKI DOPASOWANIA WSKAZÓWKI DOPASOWANIA

B4.1 zabarwienie soczewki działanie barwników i konserwantów zawartych  
w płynach do pielęgnacji soczewek (szare zabarwienie)

stosowanie kropli do oczu
bezpośrednio na soczewkę
leki, żelazo, woda z kranu (czerwone, jasnoszare)

kosmetyki (brązowe, niebieskie)

witaminy, antybiotyki, steroidy, antykoncepcja (różowe) 

nikotyna (brązowe)

białka, tłuszcze, guzki żelowe („jelly bumps”), 
wapń (białe, jasnoszare)

zmiń płyn do pielęgnacji soczewek 

krople do oczu stosować przed/po założeniu soczewki na oko  

zmień materiał niższe uwodnienie (<50%), skróć tryb wymiany soczewek

zaleć zmianę kosmetyków, skróć tryb wymiany soczewek

zaleć stosowanie lekarstw odpowiednich dla użytkowników soczewek kontaktowych

zmień materiał i płyn pielęgnacyjny, zaleć rzucenie palenia, skróć tryb wymiany CL 

zmień materiał i płyn pielęgnacyjny, skróć tryb wymiany soczewek

B4 Stan soczewki kontaktowej

B4.2 osady po tygodniu użytkowania soczewka za płaska  wybierz bardziej stromy r  , zmień materiał i/lub płyn pielęgnacyjny o  
zaleć odbiałczanie (nie przy Definitive 74) oraz czyszczenie mechaniczne

B4.3 osady po kilku miesiącach 
 użytkowania

soczewka za płaska  zmień materiał lub płyn pielęgnacyjny, skróć tryb wymiany soczewek
zaleć odbiałczanie (nie przy Definitive 74) oraz czyszczenie mechaniczne
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Numer seryjny SN

Przy każdym zamówieniu prosimy podać numer seryjny SN,   
w celu dokładnego odtworzenia parametrów soczewki 
 

Skróty

rcfl  najbadziej płaski południk rogówki

ro / BC krzywizna bazowa soczewki

EXT przedniotoryczne 

INT   tylnotoryczne

Zoc  centralna strefa optyczna

sulcus  profil rogówkowo-twardówkowy, bruzda twardówki  

 (przejście rogówki w twardówkę)

ØT średnica całkowita

Sp Prosta progresja

Bf  Bifokalne

Mp Multiprogresja

SL12 soczewki 12-miesięczne 

SL6 soczewki 6-miesięczne

SL3 soczewki 3-miesięczne

SL SwissLens
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