
•  منخفضة أصبح اآلن أبسط من (ADD) تركیب قوى إضافیة
نفسھ للعدسة لكلتا العینین D السابق، عن طریق استخدام التصمیم

•  بینما ما یزال تركیب قوى إضافیة أعلى أمًرا یتسم بالمرونة، لیوفر
 لك خیارات أكثر لتحقیق أداء بصري رائع

®Biofinity) دلیل تركیب العدسات متعددة البؤر بیوفینیتي )

عملیة تركیب بسیطة
 تعتمد عملیة التركیب الجدیدة على التجارب
.الواقعیة ألخصائیي العنایة بالعین

لزیارة األولیة

.(ابدأ بانكسار ضوء جدید وتحقق من سیادیة العین (تقنیة التضبیب   

.ختر مقاس الرؤیة البعیدة بناًء على المكافئ الكروي الُمصَحح للمسافة بین العدسة والعین
:حسب القوة اإلضافیة المطلوبة N أو D اختر تصمیم عدسة

 القوة  
اإلضافیة

العین السائدة العین غیر السائدة 

+1.00� D� D

+1.50 � D� D

D
�

N

+2.50 � D� N

.على الرغم من العدسة ستتوازن بسرعة، اسمح للمرضى بالتكیف مع العدسات لمدة 15 دقیقة كحد أدنى قبل تقییم الرؤیة
.إذا لم تكن الرؤیة بكلتا العینین مقبولة، قم بعمل انكسار علوي أحادي العین، باستخدام عدسات اختبار محمولة، لتحدید أي عین تحتاج إلى التحسین
حتى +/-0.50دیوبتر) للعین التي تحتاج التحسین  .لتحسین الرؤیة البعیدة قم بإضافة +/-0.25دیوبتر (
.لتحسین الرؤیة القریبة قم بإضافة +/-0.25دیوبتر (حتى +/-0.50دیوبتر) للعین التي تحتاج التحسین

نصائح سریریة  اختبر وظیفة الرؤیة القریبة للمریض باستخدام ھاتفھ 
المحمول

� تحقق من حدة البصر مع إضاءة أنوار الغرفة

قم بوصف أقصى قوة موجبة للرؤیة البعیدة

� � �(ال تقم بعمل قوة سلبیة زائدة)
 اختر القوة اإلضافیة المنخفضة كلما أمكن ذلك؛ لیس بالضرورة
اإلفراط في وصف القوة اإلضافیة

الرؤیة القریبة  الرؤیة البعیدة العدسة
�بكلتا العینین  20/20� 20/20

 العدسة ذات
D التصمیم

20/20� أو أفضل 20/40

 العدسة ذات 
N التصمیم

أو أفضل 20/40 20/20

توقعات حدة البصر عند استخدام
Nو D مجموعة عدسات ذات تصمیم

الخطوة 1 

الخطوة 2 

الخطوة 3 

+2.00



®Biofinity) دلیل تركیب العدسات متعددة البؤر بیوفینیتي )

 عدسات متعددة البؤر فریدة من
 نوعھا للحصول على عیون
متمیزة
 ™Balanced Progressive) التقنیة المتقدمة والمتوازنة
Technology)

•  محّسنة لتحقیق رؤیة استثنائیة لكل المسافات: قریبة،
متوسطة، بعیدة

•  تسمح بتركیب مخصص یالئم كل مرتدي العدسات وكل
العیون

•  عملیة تركیب انسیابیة تساعد على ضمان النجاح لمرضى
 طول النظر الشیخوخي

 حتفظ أخصائیو العنایة بالعین بالحق في التقدیر السریري المستقل لطریقة�
.تركیب العدسات ووصفھا

 ,CooperVision جمیع حقوق الطبع والنشر © لعام 2015 مملوكة لشركة
Inc.  1131 04/15
XLITERAKIT210

زیارة المتابعة بعد أسبوع واحد

.إذا احتاج المریض إلى زیادة تحسین حدة الرؤیة البعیدة أو القریبة

.تقییم حدة بصر كلتا العینین

.فحص حدة بصر العین الواحدة

.(قم بعمل انكسار علوي باستخدام عدسات اختبار محمولة (تجنب استخدام جھاز كاسر لألشعة
 الخیار األول: لتحسین الرؤیة البعیدة أو الرؤیة القریبة، قم بتعدیل الرؤیة البعیدة بمقدار +/- 0.25 دیوبتر
.في العین التي تحتاج التحسین
.الخیار الثاني: لتحسین الرؤیة القریبة قم بإضافة +0.50 دیوبتر للقوة اإلضافیة العین التي تحتاج التحسین

�
�

�

مواصفات المنتج
متعددة البؤر (Biofinity) عدسات بیوفینیتي
منحنى القاعدة  مم 8.6

القطر مم 14.0

لقوة الكرویة (دیوبتر حتى -10.00 دیوبتر (0.50 دیوبتر بعد -6.00 دیوبتر 6.00+

لقوة اإلضافیة � +1.00، +1.50، +2.00، +2.50

تصمیم العدسة ،D عدسة N عدسة 

لمادة � A كومفیلكون

محتوى الماء 48%

(Dk) إمكانیة نفاذیة األكسجین 128

جدول االرتداء

 لمزید من نصائح التركیب، والبرامج التعلیمیة، والمعلومات عن
متعددة البؤر، یرجى زیارة (Biofinity) عدسات بیوفینیتي
�www.coopervision-mena.com/biofinity-
multifocal

800�341�2020

الخطوة 1 

الخطوة 2 

الخطوة 3 

رتداء یومي أو ارتداء ممتد حتى 6 لیال/7 أیام

https://coopervision-mena.com/ar/practitioner/our-products/biofinity-family/biofinity-multifocal



