
SNEL EN EENVOUDIG 
SUCCESVOL AANPASSEN

Meer succesvolle aanpassingen 
door het volgen van de aanpashandleiding

Uniek
PUPIL OPTIMISED DESIGN

ACUVUE® MULTIFOCAL 
Aanpashandleiding

Aanpassucces & 
klanttevredenheid

+ =

Ontworpen voor uitzonderlijke visuele prestaties.*3

Nu beschikbaar in daglenzen en 2-wekelijkse lenzen.

LENSSPECIFICATIES6 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL

ACUVUE® OASYS 
MULTIFOCAL 2-WEKELIJKS

Materiaal etafilcon A senofilcon A

Diameter 14.3 mm 14.3 mm

Basiscurve 8.4 mm 8.4 mm

Bevochtigingsmiddel Ingewerkte PVP+/LACREON® Technologie Ingewerkte PVP+/HYDRACLEAR® PLUS 
Technologie

UV-Filter‡ Klasse 2 Klasse 1

Dk/t§ 25.5 x 10-9§ 147 x 10-9§

Hanteerbaarheid Lichtblauwe tint Lichtblauwe tint

Sterktebereik -9.00D t/m +6.00D (per 0.25D) -9.00D t/m +6.00D (per 0.25D)

Addities
LOW +0.75D t/m +1.25D
MID +1.50D t/m +1.75D
HIGH +2.00D t/m +2.50D

LOW +0.75D t/m +1.25D
MID +1.50D t/m +1.75D
HIGH +2.00D t/m +2.50D

§ Dk/t eenheden: 10 (cm/sec) (mL O /mL x mm Hg). Alle Dk waardes: Fatt eenheden op 35°C, vastgesteld d.m.v. polarografi sche methode. 
(rand & grens gecorrigeerd) (-3.00D lens). +PVP=polyvinylpyrrolidone.

Belangrijke veiligheidsinformatie: ACUVUE® contactlenzen zijn geïndiceerd voor zichtcorrectie. Zoals met elke contactlens kunnen er oogproblemen, waaronder hoornvliesproblemen, 
ontstaan. Sommige dragers kunnen lichte irritatie, jeuk of ongemak ervaren. Contactlenzen mogen niet worden gebruikt bij ooginfecties of andere oogaandoeningen, of bij een systemische 
aandoening die het oog kan aantasten. Voor volledige informatie, inclusief contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen, raadpleegt u het instructieboekje voor lensdragers of 
bezoekt u onze J&J-website www.jnjvisioncare.nl.
‡ Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-fi lter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt. 
UV-absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het gebied 
eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D lens. #Maximaal 4 proefl enzen in totaal. *Vergeleken met het vorige multifocale ontwerp van JJV; technologie 
geoptimaliseerd voor verschillende refractieafwijkingen en leesaddities ten behoeve van visusverbetering op verschillende afstanden en bij verschillende lichtomstandigheden. 
**Vergeleken met concurrerende ontwerpen; technologie geoptimaliseerd voor verschillende refractieafwijkingen en leesaddities.

1. JJV Data on File 2015. 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL Fit and Performance.
2. JJV Data on File 2020. ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Fit and Performance Claims.
3. JJV Data on File 2020. ACUVUE® PUPIL OPTIMISED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features, and Associated Benefi ts.

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST en LACREON® zijn handelsmerken van Johnson & Johnson Medical BV. © Johnson & Johnson Medical BV 2021. 
PP2021MLT5390
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NIEUW

Ga naar de ACUVUE® Multifocal Aanpascalculator om de lenzen snel 
en eenvoudig aan te meten - www.jnjvisioncare.nl/5minfit

Biedt een meer gepersonaliseerde 
oplossing voor uw klant.**3

Levert consistent aanpassucces bij presbyope 
klanten, ongeacht hun sterktes en behoeften

om op verschillende afstanden te kunnen zien.3

ACUVUE® MULTIFOCAL PORTFOLIO met PUPIL OPTIMISED DESIGN TECHNOLOGY:

94% aanpassucces#1 97% aanpassucces#2
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 PUPIL OPTIMISED DESIGNWITH



Het enige merk waarbij 100% van de parameters zijn
geoptimaliseerd voor leeftijd en refractieafwijking**3

Aanpashandleiding voor snel 
en gemakkelijk aanpassen#1,2

PUPIL OPTIMISED DESIGN

INGEBOUWDE PRECISIE

Initiële lensselectie

Myoop Emmetroop Hypermetroop

PUPILDIAMETER 
varieert per leeftijd 

en refractieafwijking

ACUVUE® 
MULTIFOCAL 

OPTISCH ONTWERP

TRADITIONELE 
MULTIFOCALE 

ONTWERPEN 
Vast optisch ontwerp

Geoptimaliseerd 
optisch ontwerp 
houdt rekening met 
de natuurlijke variaties 
in pupilgrootte 
als gevolg van 
refractieafwijkingen.3

Alleen voor illustratieve doeleinden. De pupil kan 20% variëren in grootte afhankelijk van de hoeveelheid licht.*

ACUVUE® MULTIFOCAL PORTFOLIO biedt een betere passing: 
De Hybrid Back Curve Technology sluit beter aan op de natuurlijke 
vorm van het oog. Dit helpt de optische zone van de lens op de 
juiste plaats te houden.3

† Maximaal 4 proefl enzen in totaal. º Ga verder indien astigmatisme minder is dan 0.75DC. ºº Verreken de hoornvliesafstand bij sterktes van +/-4.00D of hoger.

ACUVUE® 
MULTIFOCAL 

OPTISCH ONTWERPOPTISCH ONTWERP

Bepaal de beste sferische refractie
Begin altijd met een nieuwe subjectieve refractieº, bepaal dan de meest positieve sferische sterkte bij de 
hoogst haalbare visus.ºº

Bepaal het sensorisch dominante oog
Aanbevolen methode is het gebruik van een 
nevelglas van +1.00D.

Bepaal de minimale additie op basis van de 
behoeften van de klant. 

1

2 3

NIEUW

Hetzelfde ontwerp, parameters en aanpasproces voor alle modaliteiten 
zodat u in een paar eenvoudige stappen succesvol kunt aanpassen1

*Sterktebereik: +6.00D t/m -9.00D

^ 0.25D optellen bij de sterkte voor zicht veraf voor het niet-dominante oog.

Laat de klant tenminste 10 minuten zicht
buiten de aanpasruimte ervaren en ga daarna 
verder met de aanpassing, tenzij de klant niet 
tevreden is met het zicht of de vereisten voor 
het autorijden niet gehaald worden.
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ADDITIE OOG LENSKEUZE
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Gebruik de tabel om het eerste paar 
paslenzen te selecteren

Indien verbetering nodig is, ga dan naar de 
tabel hieronder. Overrefractie wordt niet
aanbevolen.
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