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Multifokálna vnútroočná šošovka  
s bifokálnym dizajnom 
Lenstec SBL-3 Dual Optic IOL
» Korekcia všetkých troch vzdialeností
» Jedinečné krokovanie dioptrií po 0,25 D 

s povolenou výrobnou toleranciou +/- 0,11 D
» Implantácia mikroincíznym rezom
» Patentovaná Bi-asférická optika
» Square Edge technológia

DUAL OPTIC IOL
QUARTER DIOPTER  |  BI-ASPHERIC



Princíp segmentov 
prechodových zón

50%

42%

4% 4%

Veľkosť 5,75 mm

Typ optiky Bi-asférická

Dĺžka 11,00 mm

Typ haptiky Uzatvorená

Angulácia 0 stupňov

Pozičné otvory 1

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)

SRK/T A = 118,43

Holladay1 sf = 1,47

Holladay2 5,22

Hoffer Q pACD = 5,22

Dioptrické kroky
Celá dioptria +10,00 až +36,00

Pol dioptria +10,50 až +35,50

Štvrť dioptria +15,00 až +25,00

Technická špecifikácia

Vnútroočná šošovka Lenstec SBL-3 využívá najmodernejšie 
technológie spracovania s  vysokou presnosťou a  dlhodobo 
osvedčený (bifokálny) dizajn optických zón šošovky, ktorý 
poskytuje len jeden prechod medzi zónami videnia do  diaľky 
a  do  blízka. Vďaka tomu významne znižuje nežiaduce svetelné 
efekty bežných multifokálnych šošoviek a  poskytuje kvalitné 
videnie a lepšiu kontrastnú citlivosť tam, kde klasické multifokálne 
šošovky obvykle zlyhavajú. Predovšetkým počas súmraku, za šera, 
pri oslnení od protiidúcich vozidiel počas riadenia a pod.

Výhody bifokálneho dizajnu oproti iným optickým dizajnom 
» Menej nežiaducich svetelných efektov - glare (dysfotopsia)
» Menšie prechodové zóny 
» Menšie svetelné straty (7 - 8% proti 20%)
» Lepší kontrast a jasnejšie videnie na diaľku 
» Lepšie videnie na stredné vzdialenosti

Nevýhody multifokálnych šošoviek - svetelné lúče sa pri 
prechode cez okraje jednotlivých optických zón môžu lámať 
a vytvárať v oku nežiaduce svetelné efekty, ktoré vedú k poruchám 
videnia predovšetkým za šera, ďalej k zvýšenej citlivosti na oslnenie 
a k zníženiu kontrastnej citlivosti videnia. Intenzita vnímania týchto 
nežiaducich efektov je u každého pacienta rôzna, ale v konečnom 
dôsledku môže viesť až k nutnosti takú šošovku z oka explantovať, 
pretože s ňou nie je možné v bežnom živote fungovať.

Vďaka kombinácii technológie s  vysokou výrobnou presnosťou 
(+/- 0,11D) s nadštandardným odstupňovaním dioptrií vnútroočnej 
šošovky po 0,25D a jasne daných optických vlastností bifokálneho 
dizajnu, poskytuje šošovka Lenstec SBL-3 lekárovi istotu pri 
plánovaní zákroku a pre Vás garantuje tie najlepšie výsledky.

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.

Prečo práve multifokálna vnútroočná šošovka SBL-3
Multifokálne šošovky, niekedy nazývané ako „viacohniskové“, umožňujú po  implantácii do oka zaostrovanie  
na niekoľko rôznych vzdialeností.  
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World Headquarters
Lenstec, Inc.
1765 Commerce Ave. N.
St. Petersburg, FL 33716
USA
Tel: 727-571-2272
Fax: 727-571-1792
Email: lenstec@lenstec.com

CMI spol. s r.o.
Sídlo | fakturačná adresa:
Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava
Office | korešpondenčná adresa:
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2 5263 14 41 - 43
fax: +421 2 5292 28 82
e-mail: office@sk.cmi.sk

www.lenstec.com www.cmi.skwww.tetraflex.sk

CMI s. r. o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 235 520 811, +420 235 520 841
fax: +420 235 520 890
e-mail: office@cz.cmi.sk
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