MyDay® multifocal daglenzen
aanpashandleiding
Met het CooperVision® Binocular Progressive System™

Download OptiExpert™ van de
App Store of Google Play, of via:
www.coopervision.nl/contactlensspecialist/
optiexpert/optiexpert-web

Lensoptimalisatie

Beoordeling van het zicht

Eerste lens keuze
Stap 1 Gebruik een up-to-date bril refractie,
bepaal de verte sterkte; sferisch equivalent
(gecorrigeerd voor vertexafstand)
Stap 2 Bepaal het dominante oog (verte) met
de blur suppressie test (+1.00dpt)
Stap 3 Selecteer de sferische vertesterkte
per oog en kies de additie zoals hieronder
aangegeven.
Of gebruik OptiExpert®, zie link bovenin en
stappenplan op de achterzijde.
EERSTE LENS KEUZE

 Laat voor het beste resultaat de drager

10-15 minuten het zicht buiten de
meetruimte ervaren.

TIP

Laat de klant beide ogen open houden
en gebruik losse pasglazen of een
flipper; GEBRUIK GEEN PHOROPTER.

 Controleer het zicht met beide ogen open

en de verlichting aan:

VERANDER NIET DE ADDITIE.

•Vertezicht, beoordelen in een
omgeving onder normale
lichtomstandigheden.
• Nabijzicht, beoordelen met behulp
van mobiele telefoon of ander
leesmateriaal.

VERBETERING VERTEZICHT
Voor het
dominante oog
In stappen van

±0.25dpt

 Indien acceptabel, paslenzen meegeven.
Gemeten additie

Dominante oog

Niet dominante oog

+0.75dpt t/m +1.25dpt

LOW

LOW

+1.50dpt t/m +1.75dpt

LOW

MED

+2.00dpt t/m +2.50dpt

LOW

HIGH

 Als dit niet acceptabel is, volgt u de stappen

VERBETERING NABIJZICHT

voor lensoptimalisatie.

CVI data on file 2020. Prospective, double-masked, bilateral, one-week dispensing study UK with MyDay® daily disposable multifocal; n=104 habitual multifocal contact lens wearers;
CVI data on file 2021. Prospective, subject-masked, randomized, bilateral, two-week dispensing study at 5 US sites with MyDay® daily disposable multifocal; n=58 habitual multifocal contact lens wearers.
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Voor het niet
dominante oog
In stappen van

±0.25dpt

MyDay® multifocal daglenzen
aanpashandleiding

Belangrijke tips

TIP

 Schrijf de maximale plus sterkte voor, voor het

binoculaire vertezicht; geef niet te veel min sterkte.

Ondersteund door OptiExpert®
Stap 1 vul de sterkte van het rechteroog in
Stap 2 vul de vertexafstand (BVD), additie
en het dominante oog in
Stap 3 vul de sterkte van het linkeroog in
Stap 4 druk op ‘berekenen’

Productspecificaties
MyDay® multifocal daglenzen
Basiscurve

8.4 mm

Diameter

14.2 mm

Sterktebereik

+8.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.25dpt)
-10.50dpt t/m -12.00dpt (per 0.50dpt)

Additie

Low (+0.75dpt t/m +1.25dpt)
Med (+1.50dpt t/m +1.75dpt)
High (+2.00dpt t/m +2.50dpt)

Materiaal

stenfilcon A

 Gebruik losse pasglazen of een flipper, GEBRUIK GEEN PHOROPTER.

• Als het vertezicht moet worden verbeterd, bied dan ±0,25dpt aan het
dominante oog. Geeft dit verbetering, en blijft het nabijzicht gelijk? Pas dan
de sferische sterkte aan voor het dominante oog. VERANDER NIET DE ADDITIE.
• Als het nabijzicht moet worden verbeterd, bied dan ±0,25dpt aan het
niet-dominante oog. Geeft dit verbetering, en blijft het vertezicht gelijk?
Pas dan de sferische sterkte aan voor het niet-dominante oog.
VERANDER NIET DE ADDITIE.
 Gebruik OptiExpert® om altijd de juiste paslens te kiezen.

CooperVision® Binocular Progressive System™
Het Binocular Progressive System™ is ontworpen om presbyopen te helpen om het
gezichtsvermogen dat zij ooit hadden, terug te vinden. Het biedt presbyopen een optimale
gezichtsscherpte op alle afstanden1, zelfs als hun voorschrift en zichtbehoeften veranderen.
Low Add
Asferisch centrum-nabĳ design.

Dk/t (@ -3.00dpt) 100
Middendikte

0.08mm

UV-filter*

85% UVA/96% UVB

*Waarschuwing: UV- absorberende contactlenzen zijn geen vervanging voor beschermende
UV- absorberende materialen, zoals zonnebrillen, omdat ze niet het volledige oog en de directe
omgeving bedekken. Consumenten moeten UV- absorberende materialen blijven gebruiken.
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Medium Add

High Add

Asferisch centrum-nabĳ design.

Sferisch centrum-nabĳ design,
met dubbele tussenzone.

Sterkte
vertezicht

Sterkte
vertezicht

Sterkte
nabĳzicht

Sterkte
nabĳzicht

Sterkte
vertezicht
Sterkte
nabĳzicht
Dubbele
tussenzone

Enkel ter illustratie

