
Nitrooční 
čočky

Vše co opravdu potřebujete 

k dokonalému výsledku

www.cmi.sk



do dálky | na střed | do blízka

Proč právě Duální Nitrooční čočka SBL-3

Tyto čočky, někdy také nazývané jako „víceohniskové“, umožňují po implantaci do oka 

zaostřování do několika ohnisek, tedy na několik různých vzdáleností. 

Umělá multifokální čočka je tvořena více soustřednými optickými zónami. Nevýhodou multifokálních čoček je fakt, 
že světelné paprsky se při přechodu přes okraje jednotlivých optických zón mohou lámat a vytvářet v oku nežádoucí světelné efekty, které 
vedou k poruchám vidění především za šera, dále ke zvýšené citlivosti na oslnění a ke snížení kontrastní citlivosti vidění. Intenzita vnímání 
těchto nežádoucích efektů je u každého pacienta různá, ale v konečném důsledku může vést 
až k nutnosti takovou čočku z oka vyjmout, protože s ní v běžném životě nelze fungovat.

Nitrooční čočka Lenstec SBL-3 využívá nejmodernější technologie zpracování s vysokou přesností a dlouhodobě osvědčený (bifokální) 
design optických zón čočky, který poskytuje pouze jeden přechod mezi zónami vidění do dálky a do blízka.
Díky tomu významně snižuje nežádoucí světelné efekty běžných multifokálních čoček a poskytuje kvalitní vidění a lepší kontrastní citlivost 
tam, kde klasické multifokální čočky obvykle selhávají. Tedy především během soumraku, za šera, 
při oslnění od protijedoucích vozidel během řízení apod.

Kombinace technologie s vysokou výrobní přesností (+/- 0,11D) s nadstandardním odstupňováním dioptrií nitrooční čočky po 0,25D 
a jasně daných optických vlastností bifokální čočky, poskytuje čočka Lenstec SBL-3 lékaři jistotu při plánování zákroku 
a pro Vás garantuje ty nejlepší výsledky.

Segmented Bifocal Lens
Quarter Diopter • Bi-Aspheric



Akomodační čočka pro Jasné vidění do všech vzdáleností

Čočka Tetrafl ex HD s Bi-asférickou optikou prokázala významné výhody 

v porovnání se sférickou nitrooční čočkou:

• S nitrooční čočkou Tetrafl ex HD bylo dosaženo trvale lepšího klinického profi lu křivky rozostření v rozmezí 
od 0,00 D do 1,50 D ve srovnání se standardní čočkou Tetrafl ex se sférickou optikou.

• Tetrafl ex HD prokázala zlepšené vidění do dálky, na střední vzdálenost i na blízko.

• Hloubka vidění se významně zlepšila bez jakýchkoliv kompromisů při zaostření na dálku.

• S Bi-asférickou optikou může větší podíl pacientů s preferovaným viděním do dálky dosáhnout dobrého nekorigovaného vidění 
na blízko (UCNVA). Pacienti s kratší axiální délkou oka mohou spontánně dosáhnout nezávislosti na brýlích při vidění na blízko. 

• Zbytková pozitivní sférická aberace (rohovková), kombinovaná s myopickým rozostřením, může ve skutečnosti 
zlepšit kvalitu vidění s Bi-asférickou optikou.

Oko naší mysli

Mozek byl po milióny let naprogramován na binokulární vidění, aby bylo potlačeno případné rozmazané 
vidění jednoho nebo druhého oka. Proto jsou monofokální čočky přirozeně tolerované. Sumace obrazů 
(akomodační čočka Tetrafl ex HD) z obou očí je tedy přirozenější než neuroadaptace očí (multifokální čočky). 
Díky široké hloubce vidění lze s čočkou Tetrafl ex HD docílit plynulého vidění do všech vzdáleností a získat jasné 
vidění tam, kde se u multifokálních čoček jednotlivé zóny překrývají. 

Vylepšený design čočky pro menší oči

• Některé studie ukazují, že kapsulární vak se v důsledku fi brózy po operaci šedého zákalu přirozeně zmenšuje. Na několika případech 
takto operovaných očí bylo zjištěno, že se kapsulární vak zmenšil z 10,53 mm na 9,01 mm během 6 měsíců po operaci.

• Bylo zjištěno, že velikost kapsulárního vaku silně souvisí s axiální délkou oka. Pacienti s menším než průměrným kapsulárním 
vakem mají kratší axiální délku oka.

• Implantace nitrooční čočky, která je příliš dlouhá, tedy může změnit potřebnou efektivní pozici nitrooční čočky v oku.

• Tetrafl ex HD má od 28 dioptrií výše menší rozměr, díky kterému nedochází u očí s kratší axiální délkou k posunu čočky v pooperačním období.

 

Rozšířená hloubka vidění (EDOV)

• Data shromážděná při studii k získání schválení FDA vykazují se sférickou čočkou Tetrafl ex průměrnou hodnotu akomodace 
1,68 dioptrie po dvou letech.

• Extrapolovaný kumulovaný efekt přidáním jedné dioptrie hloubky vidění by s bi-asférickou nitrooční čočkou Tetrafl ex HD poskytl 
celkový akomodační efekt až 2,68 dioptrie.

Rozostření

Tyto vizuální simulace ukazují EDOV 1D s HD Bi-asférickou optikou

+1/16-1/16 +1/8-1/8 +1/4-1/4 +1/2-1/2 +1-1



Prémiové nitrooční čočky fi rmy Lenstec

Prémiové čočky amerického výrobce, fi rmy Lenstec, jsou vyrobeny z nejkvalitnějších dlouhodobě prověřených biokompatibilních materiálů. Díky 
technologickému postupu výroby, který byl vytvořen speciálně fi rmou Lenstec, jsou dosahované výrobní tolerance nitroočních čoček ±0,11 dioptrie, 
přičemž standard požadovaný ISO normou a dosahovaný při velkovýrobě nitroočních čoček ostatními výrobci je ±0,4 dioptrie. 

Nitrooční čočky Lenstec mají navíc, jako jediné na světě, odstupňování po 0,25 dioptrie. Díky moderním metodám měření, které umožňují dnešní 
přístroje, takzvané optické biometry, lze rozměry oka potřebné k výpočtu dioptrické hodnoty nitrooční čočky před operací šedého zákalu změřit 
s přesností na tisíciny milimetru. Při výběru čočky s odstupňováním po 0,5 dioptrie, které je standardní u ostatních výrobců, může dojít k tomu, 
že je nutno vybrat a implantovat nitrooční čočku, která má až o ±0,25 dioptrie jinou hodnotu, než je čočka, která je optickým biometrem změřena 
a doporučena jako ideální. Pokud vezmeme v úvahu dovolenou ISO toleranci nitrooční čočky ±0,4 dioptrie, může být výsledná hodnota implantované 
čočky v takovém případě až o ±0,65 dioptrie rozdílná od ideálního stavu a může tak docházet k rozostření vidění.

Je čtvrt dioptrie klinicky významná hodnota?

V oftalmologii je pacientovo vidění měřeno refraktokeratometry, které dokáží měřit s přesností 0,125 dioptrie. Brýlová skla i kontaktní čočky 
jsou k dispozici s krokem po 0,25 dioptrie. Poslední velkou oblastí oftalmologie, kde se standardně používá odstupňování jednotlivých dioptrií 
s krokem po 0,5 dioptrie, jsou nitrooční čočky. 

Až 60% pacientů se „standardními nitroočními čočkami“ končí díky výše popsaným skutečnostem s rozostřením o půl dioptrie i více.
Rozostření vidění nezávisí na průměru zorničky na rozdíl od sférických aberací, které se u malé zorničky mohou blížit k nule. 

Pokud vezmeme průměrnou hodnotu všech sférických aberací vyššího řádu (odchylky a nepravidelnosti optického systému oka) přítomných 
na oku se zorničkou o průměru 7,5 mm, je chyba způsobená těmito aberacemi menší, než chyba způsobená rozostřením 0,25 dioptrie.

Rozostření vidění o více jak 0,25 a 0,5 dioptrie ilustruje následující obrázek.
Jak můžete vidět, rozostření o více jak čtvrt dioptrie je pro pacienty znatelné a ovlivňuje kvalitu jejich vidění.

Bi-asférické nitrooční čočky Softec HD a Softec HDY jako jediné korigují jak sférické aberace, které se běžně na oku vyskytují, tak rozostření 
způsobené krokem 0,5 dioptrie používané při výrobě standardních nitroočních čoček.  

Dejte sbohem dysfotopsii s oválnou čočkou Softec HDO
Čočka HDO je svým rozměrem (5,75 mm x 6,50 mm) jednou z největších složitelných jednokusových hydrofi lních čoček, které jsou na trhu. 
Má o více než 30% větší krytí než standardní nitrooční čočky, tudíž po její implantaci nedochází k pseudofakické dysfotopsii nebo nechtěným 
obrazům. Funkce Softec HDO není závislá na šířce zorničky a díky její neutrální rohovkové aberaci 
ji lze doporučit i pro horizontální umístnění.

0,00 D Defocus

4mm pupil diameter, Aspheric IOL 4mm pupil diameter, Aspheric IOL 4mm pupil diameter, Aspheric IOL

0,25 D Defocus 0,50 D Defocus



Ověřená kvalita

Stabilita biomateriálu, ze kterého jsou nitrooční čočky vyrobeny, je prověřena dlouhodobými studiemi a potvrzena více než 3,5 mil. nitroočních 
čoček naimplantovaných ve světě a více než 250 tis. nitroočních čoček naimplantovaných na předních oftalmologických pracovištích v České 
a Slovenské Republice za posledních 15 let.

Nový zlatý (NAD)standard při volbě nitrooční čočky

± 0,11 D výrobní tolerance Softec HD/HDY

krok mezi čočkami 0,25 D

± 0,4 D ISO výrobní tolerance standardní nitrooční čočky

krok mezi čočkami 0,5 D

23 24 25 23

Standard

24 25

STANDARD
LENS

Standard

19,5 D 19,75 D 20,0 D 20,25 D 20,5 D

19,39 do 19,61 D 19,64 do 19,86 D 19,89 do 20,11 D 20,14 do 20,36 D 20,39 do 20,61 D

Existující klinické důkazy

Údaje napříč více pracovišti ukazují, že rozložení předpokládané pooperační chyby je u nitrooční čočky Softec HD/HDY zlepšeno 
na klinicky významnou úroveň.

Standard Gold Standard

± 0,25 D = 40% ± 0,25 D = 55%

± 0,50 D = 70% ± 0,50 D = 90%

± 1,00 D = 90% ± 1,00 D = 100%

19,5 D 20,0 D 20,5 D

19,1 to 19,9 D 20,1 to 20,9 D19,6 to 20,4 D



Technické specifi kace čoček

SBL 3 Tetrafl ex HD Softec HD / HDY Softec HDO

Velikost 5,75 mm 5,75 mm 5,75 mm 5,75 x 6,5 mm

Typ optiky Bi-asférická Bi-asférická Bi-asférická Bi-asférická

Délka 11,00 mm 11,50 mm /10,75 mm 12,00 mm 12,50 mm 

Typ haptiku Uzavřená haptika Uzavřená haptika ve tvaru C ve tvaru C

Angulace 0 stupňů 5 stupňů 0 stupňů 0 stupňů

Otvory pro fi xaci 1 0 0 0

Konstrukce jednokusová čočka jednokusová čočka jednokusová čočka jednokusová čočka

Optický materiál hydrofi lní akrylát hydrofi lní akrylát hydrofi lní akrylát hydrofi lní akrylát 

A/C hloubka 5,22 mm 5,32 mm 5,22 mm 5,22 mm

A-konstanta (Contact Biometry) 118,0 118,0 118,0 118,0

A-konstanta optimalizovaná (Non-Contact Biometry)

Haigis a0 = 0,537 a1 = 0,333 a2 = 0,126 a0 = 1,633 a1 = 0,40 a2 = 0,10 a0 = 1.546 a1 = 0.40 a2 = 0.10 a0 = 1.546 a1 = 0.40 a2 = 0.10

SRK/T A=118,43 A=118,57 A=118,43 A=118,43

SRK II A=118,72 A=118,72 A=118,47 A=118,47

Holladay-1 sf=1,47 sf=1,54 sf=1,47 sf=1,47

Hoff er Q pACD=5,22 pACD=5,32 pACD= 5,22 pACD=5,22

Dioptrické kroky
Celá dioptrie  +10,00 až +36,00  +5,00 až +36,00  +5,00 až +36,00  +5,00 až +36,00

Půl dioptrie  +10,50 až +35,50  +5,50 až +29,50  +10,50 až +29,50  +10,50 až +29,50

Čtvrt dioptrie  +15,00 až +25,00  +15,00 až +25,00  +15,00 až +25,00  +15,00 až +25,00
  



3D Incision
Unikátní patentovaná Infi nite Edge™ technologie vytváří jedinečný design

• Navržen pro usnadnění průniku nástroje skrz multidimenzionální řez
•  O 35% menší potřebná penetrační síla než u standardních čepelí
•  Díky ultra tenkému ostří nedochází k výraznějšímu vertikálnímu stresování rány, 

což zlepšuje samotěsnicí schopnost ran 
•  Design čepele dodává jistotu přesné kontroly řezu
•  Vertikální ostří dodává čepeli 3D rozměr, který minimalizuje tlak vyvíjený na okraje řezu

Malyugin ring
Dilatační kroužek na duhovku

• Nezbytný při komplikovaných kataraktách 
• Ideální řešení pro malou zornici a při fl oppy iris syndrome (atrofi cká duhovka) 
• Rychlé a snadné zavedení operačním řezem již od 2,2 mm 
• Jednoduchá explantace

Topograf + Scheimpfl ugova 
kamera CSO Sirius („Pentacam“)

Automatický endotelový
mikroskop PERSEUS

Systém TearLab pro měření
osmolarity slzného fi lmu

Optický biometr Lenstar LS900
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Přístroje k implantaci nadstandardních čoček

www.cmi.skVše co opravdu potřebujete k dokonalému výsledku

Malyugin Ring TM

7 mm MST Malyugin Ring
Catalog Number  MAL-0002

Malyugin Ring TM

6.25 mm MST Malyugin Ring
Catalog Number MAL-0001
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Osher/Malyugin Ring Manipulátor
Catalog Number  MAL-0003



CMI s.r.o.

Meteor Centre Offi  ce Park
Sokolovská 100/94

180 00 Praha 8
Česká republika

tel.: +420 235 520 811, -841
fax: +420 235 520 890

e-mail: offi  ce@cz.cmi.sk

www.cmi.sk

www.tetrafl ex.cz


