
Prináša jasnejšie, bezpečnejšie 
videnie bez kompromisov 

Bi-asférická vnútroočná šošovka  
Lenstec Tetraflex HDTM

» Unikátny dizajn patentovaných TetraFlex HD™  
haptík a vynikajúce optické vlastnosti  
umožňujú prirodzenú pseudoakomodáciu  
šošovky

» Krokovanie dioptrií po 0,25 D s povolenou  
výrobnou toleranciou +/- 0,11 D

» Implantácia mikroincíznym rezom
» Square Edge technológia

 viac informácií na 

www.cmi.sk



Veľkosť 5,75 mm

Typ Bi-asférická

Dĺžka 11,50 /10,75 mm

Typ haptiky Uzatvorená

Angulácia 5 stupňov

Pozičné otvory 0

Konštrukcia jednokusová šošovka

Optický materiál hydrofilný akrylát

A/C hĺbka 5,10 mm

A-konštanta (Contact Biometry) 118,00

A-konštanta optimalizovaná (Non-Contact Biometry)

Haigis a0 = 1,02 a1 = 0,40 a2 = 0,10

SRK/T A = 118,57

Holladay1 sf = 1,54

Holladay2 5,32

Hoffer Q pACD = 5,32

Dioptrické kroky
Celá dioptria   +5,00 do +36,00

Pol dioptria   +5,50 do +29,50

Štvrť dioptria +15,00 do +25,00

Technická špecifikácia

Tetraflex HD™ - pseudoakomodačná šošovka pre ostré videnie
Bezkonkurenčná presnosť, menšia závislosť na okuliaroch a výborné videnie do diaľky a na strednú vzdialenosť.
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Ostrejšie a bezpečnejšie videnie s výhodami monofokálnej 
asférickej optiky - Tetraflex HD™ je skvelým riešením pre pacientov, 
ktorí chcú lepšie funkčné videnie s moznosťou vykonávať bežné 
denné činnosti bez nutnosti používať okuliare a bez vplyvu oslnenia 
či svetelných kruhov, alebo bez straty kontrastnej senzitivity.

Tetraflex HD™ je ideálnou voľbou pre:
» Pacientov, ktorí často šoférujú v noci
» Pacientov, ktorí potrebujú výborne vidieť do diaľky
» Pacientov citlivých na oslnenie a svetelné kruhy (halo efekt)

Tetraflex HD™ je navrhnutá tak, aby maximalizovala kontrastnú senzitivitu 
a zároveň umožňovala videnie do blízka, na strednú vzdialenosť aj 
do diaľky a poskytovala tak pacientovi optimálne riešenie pre aktívny 
životný štýl a osobnú bezpečnosť. Vďaka veľmi dobrej predvídateľnosti 
pooperačnej refrakcie a dosiahnutým výsledkom nekorigovanej zrakovej 
ostrosti je so šošovkou Tetraflex HD™ spokojných stále viac pacientov. 

Všetky multifokálne šošovky spôsobujú rozptyl svetla, čo vedie  
k strate kontrastnej citlivosti a pacienta obťažuje oslnenie a svetelné 
kruhy. Asférická plocha a monofokálny design vnútroočnej šošovky 
Tetraflex HD™ vedú k lepšej kontrastnej citlivosti s minimálnou 
možnosťou oslnenia, či halo efektov. 

Lepšia kvalita videnia vedie k zlepšeniu kvality života. Pokiaľ 
má pacient možnosť voľby, dáva prednosť videniu, ktoré 
nie je rušené oslnením či stratou kontrastnej citlivosti pred 
„zaručeným“ videním do blízka.

Overená kvalita
Lenstec je jedna z ôsmich spoločností na svete, ktorá je 
certifikovaná FDA (Food and Drug Administration) na predaj 
vnútroočných šošoviek na trhu v USA. Všetky produkty firmy 
Lenstec majú tiež CE certifikát, sú schválené BSI (British 
Standards Institute) a sú certifikované systémom kvality ISO.  
Stabilita biomateriálu, z ktorého sú vnútroočné šošovky Lenstec 
vyrobené, je preverená dlhodobými štúdiami a  potvrdená 
miliónmi vnútroočných šošoviek implantovaných vo svete 
a  viac ako 260 tis. vnútroočných šošoviek implantovaných 
na  popredných oftalmologických pracoviskách v  Českej 
a Slovenskej republike za posledných 15 rokov.

The Tetraflex HD™ Diffractive Multifocal Refractive Multifocal

Dizajn šošovky

Rozklad svetla a 
strata kontrastu

Halo and Glare 
po operácii 
sivého zákalu

Excelentný kontrast Strata kontrastu Strata kontrastu
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