
RASK OG
ENKEL GUIDE

TIL VELLYKKET  
TILPASNING

ACUVUE® MULTIFOCAL:
EN FUSJON AV 3 LEDENDE TEKNOLOGIER

PUPILLOPTIMALISERT DESIGN
100 % av parametrene tilpasset variasjoner i pupillstørrelse etter både alder og refraksjon**2

DESIGNET FOR OVERLEGEN SYNSPRESTASJON*2

NYHET

97% Vellykkede tilpasninger#1

HYBRID BACK CURVE-TEKNOLOGI
Etterligner øyets naturlige form slik at kontaktlinsens optikk holder seg på rett plass2

FOR EN MER NØYAKTIG PASSFORM2

TÅREINSPIRERT TEKNOLOGI
Med innebygd fuktighetskomponent  

FOR KOMFORT HELE DAGEN4,5



Det eneste merket med 100% av 
parametrene optimalisert etter  
alder og refraksjon**2

PUPILLOPTIMALISERT DESIGN

INNEBYGGET PRESISJON

Myopi Emmetropi Hyperopi

PUPILLSTØRRELSE 
Varierer med alder  

og refraksjonsfeil

ACUVUE® 
MULTIFOCAL 

OPTISK DESIGN

TRADISJONELT 
MULTIFOKALT 
LINSEDESIGN

Fast optisk design 
tar ikke hensyn 
til variasjoner i 
pupillstørrelse 
på bakgrunn av 
refraksjonsfeil.2

Optimalisert optisk 
design tar høyde for 
naturlige variasjoner 
i pupillstørrelse 
forårsaket av 
refraksjonsfeil.2

Kun til illustrasjonsformål. Pupillområdet kan 
variere med ~20 % ved en gitt luminans.***

ACUVUE® MULTIFOCAL-porteføljen med PUPILLOPTIMALISERT DESIGN 
gir en mer NØYAKTIG PASSFORM: Hybrid Back Curve-teknologien 
passer bedre med øyets naturlige form slik at kontaktlinsens optikk 
holdes på rett plass og beholder riktig form.2

NYHET

Samme design, parametre og tilpasningsprosess på tvers av 
produkter, slik at du kan få en vellykket tilpasning med enkle steg2,3

***På tvers av styrkeområdet +4.00D till -6.00D.



Bruk tilpasningsguide for å rask og enkelt 
oppnå en vellykket tilpasning#1,3

Forberedelser til linsevalg

^ Legg +0.25D til avstandsstyrken.

Finn sfærisk styrke. 
Utfør ny subjektiv refraksjonº, fjern sylinder, og finn beste avstandvisus sfærisk med 
minst mulig minusstyrke.ºº

Finn det sensorisk dominante øyet 
+1.00D slørtest anbefales fremfor 
siktemetoden.

Finn laveste ADD basert på kundens 
behov. Når sfæriske styrke på avstand 
er funnet; finn den laveste funksjonelle 
ADD.

Tips: Over sfærisk avstandsstyrke; Legg på 0.50D mindre enn målt brille-ADD,  
og om nødvendig legg på 0.25D av gangen til ønsket syn på nært er oppnådd.
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La kunden få teste linsene i 10 minutter 
(utenfor undersøkelsesrommet). Kunden kan 
prøve linsene, dersom kundens forventninger 
og synskrav for bilkjøring er oppnådd.

LINSEVALGADD

+0.75D 
to +1.25D

+1.50D 
to +1.75D

+2.00D 
to +2.50D

ØYE

MID

HIGH

Dominant øye

Ikke-dominant øye LOW

LOW

Bruk ADD-valgtabellen for valg av  
første prøvelinse.

Hvis det er nødvendig å forbedre resultatet, 
se tabellen nedenfor. Det anbefales ikke å 
gjøre en overrefraksjon:

FORBEDRET
NÆRSYN

ACUVUE® SFÆRISK

  LOW
+0.25D

^

  MID
+0.25D

^   HIGH 
+0.25D

^

FORBEDRET
LANGSYN

MID

MID

LOW

º Fortsett hvis astigmatisme er opptil 0.75D. ºº Beregn toppunktsavtand fra og med +/- 3.50D.

Dominant øye

Ikke-dominant øye

MID

Dominant øye

Ikke-dominant øye

MID

LOW

  MID
+0.25D

^

MID

MID

LOW



LINSESPESIFIKASJONER 1-DAY ACUVUE® MOIST  
MULTIFOCAL

ACUVUE® OASYS  
MULTIFOCAL 2-WEEKLY

Materiale etafilcon A senofilcon A

Diameter 14.3 mm 14.3 mm

Basekurve 8.4 mm 8.4 mm

Fuktighetskomponent Innebygget PVP+/LACREON® teknologi Innebygget PVP+/ 
HYDRACLEAR® PLUS-teknologi

UV-blokkering‡ Klasse 2 Klasse 1

Dk/t§ 25.5 x 10-9§ 147 x 10-9§

Håndteringsfarge Ja Ja

Styrkeomfang -9.00D til +6.00D (0.25D trinn)  -9.00D til +6.00D (0.25D trinn)

ADD
LOW +0.75D til +1.25D 
MID +1.50D til +1.75D 
HIGH +2.00D til +2.50D

LOW +0.75D til +1.25D 
MID +1.50D til +1.75D 
HIGH +2.00D til +2.50D

§ Dk/t units: 10 (cm/sec) (mL O /mL x mm Hg). All Dk values: Fatt units at 35°C, determined via polarographic method (boundary & edge corrected) (-3.00D lens). 
+PVP=polyvinylpyrrolidone.

‡ Alle ACUVUE®-kontaktlinser har UV-blokkering av klasse 1 eller klasse 2 som bidrar til å beskytte mot at skadelige UV-stråler kommer inn i hornhinnen og inn i øyet. UV-
absorberende kontaktlinser er IKKE en erstatning for beskyttende UV-absorberende øyebeskyttelse, for eksempel UV-absorberende beskyttelsesbriller eller solbriller, fordi de 
ikke dekker hele øyet og det omkringliggende området. UV-stråling målt med en -1.00D-linse.

# With four total lenses or less. 
^Euromonitor International, Eyewear 2022 Edition, Value sales at RSP, all retails channels, 2020 data.
*Compared to prior JJV multifocal design; technology optimised for both the parameters of refractive error and add power for a multitude of viewing distances and light levels.
**Compared to competitors’ designs; technology optimised for both the parameters of refractive error and add power. 
 
1. JJV Data on File 2020. ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Fit and Performance Claims.
2. JJV Data on File 2020. ACUVUE® PUPIL OPTIMISED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features, and Associated Benefits.
3. JJV Data on file 2015. 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL lens details.
4. JJV Data on File 2018. Similarities between Mucin and Poly(N-Vinyl Pyrrolidone) (PVP).
5. JJV Data on File 2018. ACUVUE® Master Brand Claims on Clinical Performance and Overall Material Properties.
 
ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, HYDRACLEAR® og LACREON® er varemerker tilhørende Johnson & Johnson. © Janssen-Cilag AS 2022.
For mer informasjon om riktig bruk, stell og sikkerhet, se bruksanvisningen eller besøk J&J hjemmeside www.jnjvisioncare.no. PP2021MLT7274

Gå til tilpasningskalkulatoren for ACUVUE® 
Multifocal for rask og enkel tilpasning  

og linsevalg

ACUVUE® MULTIFOCAL 
FITTING CALCULATOR


