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Synergeyes
keratokonüs için hybrid kontakt lens

Görme yetinizi geri verir. Hayatınızı değiştirir.™

Keratokonüs Hastaları Đçin Bilgi Seti
Korneanın incelerek ve normal küresel korneadan farklı olarak koni şeklini almasıyla oluşan ve
ilerleyen bir göz rahatsızlığı olan keratokonüs hastası iseniz; görmenizdeki bulanıklığı ve
deformasyonu giderecek konforlu, sağlıklı ve kolay bir yol bulmanız son derece önemlidir.
SynergEyes, hybrid kontakt lens ailesi olarak, özellikleri ve faydaları bakımından daha önce hiç
başarılamamış bir keratokonüs tedavisi sunar. SynergEyes lensleri en üstün teknolojiyi sunar,size
istikrarlı ve sağlıklı bir görme yetisi ile yaşama olanağı sunar.
SynergEyes, devrim yaratan hybrid teknolojisi (the crisp vision of a high-oxygen rigid gas
permeabla(PGB)) ile üretilen ClearKone kontakt lensi gün boyunca hiçbir kaşınma yanma
problemi olmadan rahatça kullanılır. Kullanımı yumuşak lensler kadar kolaydır. Bu konforu
sağlayan tek kontakt lens SynegEyes Clera Kone’dur.
SynergEyes lensini farklı kılan nedir?
Erken, ılımlı yada ilerlemiş seviyede keratokonüs hastası iseniz; kişiye özel dizayn edilmiş,
yumuşak ve sert lensin avantajlarını birleştirip,
dezavantajları elimine edilmiş olmadan
yararlanmanızı sağlayan bir lens var. SynergEyes lensleri, net görüntünün en konforlu şeklidir.
Yumuşak kontakt lensler genelde keratonik göz bozukluklarını yeterli derecede düzeltemezler.
Keratokonüs kötüleştikçe, yumuşak lens başarısı daha kısıtlı hale gelerek RGP’yi keratokonüs
hastaları için tek çare haline getirir.
RGP, yumuşak lenslerden daha iyi bir görme yetisi sağlamasına rağmen konforsuz, kullanışsız ve
yetersizdir. SynergEyes lensleri rahattır, merkeze uyumludur ve RGB lensinin altında birikebilecek
rahatsız edici parçaların oluşturduğu problemlerden yoksundur. Aktif yaşamınız da, kontakt
lensinizin haddinden fazla hareket etmesi veya yerinden çıkması gibi kötü tecrübeler
yaşamayacaksınız. Ve lensinizin en olmadık zamanlarda gözünüzden fırlamasından da endişe
duymayacaksınız.
Doktorlar genellikle RGD lensini yumuşak lensin üzerine koyarak konforu ve lensi takmayı
kolaylaştırmak isterler. Bu yaklaşım yumuşak ya da RGB lensten daha başarılı olabilir, çünkü lens
bakımı, olası göz hastalıkları ve merkezleme güçlüğü yüzünden başarı oranı düşüktür.

Klasik yumuşak ya da sert kontakt lens ya da her ikisini birden bile taksanız karşılaşacağınız
komplikasyonlar…..
- Zayıf, kalıcı olmayan görme
- Konforsuzluk
- Kontakt lensin yerinden çıkması
- Kontakt lensin kullanma süresinin kısalması
- Işığa duyarlılık ve göz kamaşması
- Rahatsızlık
- Sağlıksız göz
Teknolojinin Görme Yetisi ile Birleştiği An
Şimdi, teknolojik bir devrim geçmişte yaşadığımız sorunlar ile uzlaşmamızı sağlıyor. SynergEyes
hybrid kontakt lensleri başka hiçbir lensin sağlayamayacağı özellikler ve faydaları sunar:
- Sert gaz geçirgen (RGP) merkez kesin ve net görme sağlar
- Yumuşak kenarlar mükemmel bir merkezleme ve tüm gün konfor sağlar
- Yüksek oksijen aktarımı ve gözyaşı akması mükemmel bir göz sağlığı oluşturur
- Patentli HyperBond bağlantısı önceki hybrid kontakt lenslerden daha güçlü bir bağlantı
sağlar.

Keratokonüs hastalığının seviyesi hiç fark etmez, SynergEyes’in size göre bir lensi
var

Lensin Takılması
Lensinizi takmadan önce ellerinizi yumuşak, lanolin içermeyen bir sabun ile yıkayınız ve temiz,
hidrofil pamuk içermeyen bir havlu ile kurulayınız.

Lensinizi yatay olarak SynergEyes DMV
inserterina ya da lensi işaret ve orta
parmağınızla
sabitleyerek,
katkı
maddesi içermeyen saline (serum
fizyolojik) solüsyon ile doldurunuz.

Lens kabını tepesine kadar saline ile doldururken
baloncuklara dikkat edilmesi gerekir. DMV
inserter tamamen doldurulmuş lensin dengede
durmasını
sağlayarak
gözünüze
kolayca
yerleştirmenizi sağlar. Periferal görmenizde bir
bozukluk hissederseniz dolum esnasında hava
kabarcığı kalmış demektir.

Öne doğru eğilin ve çenenizi göğsünüze doğru
yaklaştırın. Burnunuz yere dikey durmalıdır.
Karşınızda
bir
ayna
varken
lensinizi
yerleştirmek daha kolay olacaktır.

Üst göz kapağınızı kirpiklerinizi baz alarak
parmağınız yardımıyla kaldırınız. Alt göz
kapağınızı lensi tuttuğunuz elinizin yüzük
parmağı ile aşağıya doğru çekiniz ve lensi
yerleştiriniz.

Saline yerinden çıktığında lens yavaşça
gözünüzün yüzeyine yerleşecek. LENSĐ
GÖZÜNÜZE
YERLEŞTĐRĐRKEN
ÇOK
BASTIRMAYINIZ.

Lensin Çıkarılması
Lensi çıkarmak için hiçbir şekilde yağ içeren damla ya da solüsyon kullanmayınız. Ellerinizin kuru
olmasına çok önem veriniz. Ellerinizin kuru olması lensin kenarlarını kavrayabilme işlemini etkili
hale getirecektir.

Başparmağınız ve işaret parmağınızı bir
çember şeklinde birleştirip ‘OK.’ işareti
yapınız.

Düz ya da hafif yukarı bakarak parmak
uçlarınızı lensin en altındaki yumuşak
kenara
saat
6
pozisyonunda
yerleştiriniz.

Parmak
uçlarınızı
kullanarak,
tırnaklarınızı değil, lensi hafifçe
sıkıştırarak eğilmesini sağlayınız. Bu
hareket havanın lensin yumuşak
kenarından içeri girmesine ve lensi
göz yüzeyinden ayırmaya yarar.
Yavaşça lensi köşesinden tutarak
gözünüzden çıkarınız.

Eliniz
eğer
ilk
lensinizi
çıkardığınızdan dolayı ıslandı ise,
diğer lensi çıkarma işlemine
geçmeden önce elinizi tekrar
kuruladığınızdan emin olunuz.

SynergEyes Hybrid Lenslerini Takmanın Önemli Đpuçları
•

Gözünüze lense adapte olması için zaman tanıyın.
Çünkü SynergEyes lensleri denediğiniz diğer lenslerden farklıdır,
Adaptasyon için belli bir zaman gerekebilir. Göz sağlığı uzmanınız size
tahmini süre hakkında bilgi verecektir.

•

Lensi takma zamanınızı arttırınız.
Lensi takmaya 4 saat ile başlayınız ve azar göz sağlığı uzmanınızın size
önerdiği maksimum saate ulaşın.

•

SynergEyes Lens ile ASLA UYUMAYINIZ.

•

Lenslerinizi Ergün temizlemeyi ihmal etmeyin
1- Her gün lensinizi çıkardıktan sonra saklama kabınıza koymadan önce
mutlaka temizleyiniz.
2- Lenslerinizi temizlemek için sadece katkı maddesi içermeyen saline
solüsyonu kullanınız, Unisol 4 gibi. Lenslerinizi ASLA musluk suyu ile
temizlemeyiniz.
3- Lens kabınızı avucunuzun içine alıp birkaç damla saline damlatınız.
Parmak ucunuz ile lensi yavaşça alıp dairesel hareketler yapınız; lens
avucunuzun içine doğru değil avucunuza ters tarafa doğru bakmalı.
Lensin iyice temizlendiğinden emin olunuz.
4- Dezenfekte etmek için Clear Care ya da Oxysept Ultracare Formula
Peroxide Disinfection System kullanınız. Dezenfektanı kullanırken,
kullandığınız ürünün talimatlarına uyunuz.
5- Öngörülen durumlarda Clear Care’in ya da Oxysept’in dezenfeksiyon
sistemini kullanınız. Uyumlu olan nötralize disk ya da tablet kullanmaya
ve lensi takmadan önce en az 6 saat sıvının içinde bekletin.
6- Lenslerinizi saklarken mutlaka yeni solüsyon kullanınız. Hiçbir zaman eski
solüsyon kullanmayınız.
7- SynergEyes, keratokonüs lensleri için sadece katkı maddesi içermeyen
bakım ürünleri önerir.
8- Her zaman göz sağlığı uzmanınızın talimatlarına uyunuz.

Önerilen Yenileme Zamanı
Göz sağlığı uzmanınızın önerdiği şekilde her 6 ay veya daha sıklıkla.

Göz Sağlığı Uzmanınızın Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Önerilen Bakım Sistemleri
•
•
•
•
•
•

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lens Takma Programı
1.gün

saat

2.gün

saat

3.gün

saat

4.gün

saat

5.gün

saat

SynergEyes Keratokonüs lensleri hakkında daha çok bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz :
www.SharingOneVision.com & bizi Facebook’ta da bulabilirsiniz.

