
Guia de seleção de lentes

Passo 1 Confirme a refração e determine a dominância sensorial.

Deixe as lentes estabilizar antes de avaliar a visão. Se o paciente estiver satisfeito com a visão pode prescrever.

Add do paciente Potência da lente a pedir

até +1,00 Adicionar +0,50 à 
refração de longe 
do paciente

+1,25 a +2,50 Adicionar +0,50 à 
potência de longe do 
Olho Dominante
Adicionar +1,25 à 
potência de longe do 
Olho Não Dominante

Olho dominante Olho não dominante

Rx Lente Proclear 1 day multifocal

Exemplo de refração: -2,00 AO com  Add +1,75

-1,50 -0,75

Sugestões de otimização
Para melhorar a visão ao longe, faça uma sobre refração em passos de +/- 0,25 D ao olho dominante em condições 
binoculares. Muitos profissionais concluíram que adicionar +0,25 D ao olho dominante no Passo 2 melhora a visão ao 
longe.
Para melhorar a visão ao perto, efetue uma sobre refração em passos de +/- 0,25 D ao olho não dominante em 
condições binoculares.

Passo 2 Olho dominante: Escolha uma lente com a distância Rx apropriada.

Olho não dominante: Escolha uma lente com a potência de “estímulo de perto” recomendada 
adicionada à distância Rx, de acordo com as necessidades de ADD do paciente:

Passo 3

Guia de seleção de lentes Proclear® 1 day multifocal

Pacientes diferentes. 
Um processo de seleção 
de lentes simples.
Seleção de lentes simples com base numa 
abordagem única.

• Desenho asférico de centro-perto

• Concebida com um único perfil de

potência

—Preserva a visão ao longe sem

compromisso visual

• Estímulo de perto no olho não dominante

—Otimiza a visão ao perto e intermédia e

mantém a binocularidade

—Adapte pacientes até +2,50 ADD

• Em geral, uma experiência visual mais

natural



• Utiliza potências diferentes em cada olho para melhorar a visão ao perto enquanto minimiza o compromisso da
visão ao longe

• Envia sinais não comprometidos separados para cada olho, permitindo ao cérebro produzir uma imagem mais pura

Uma melhoria significativa em relação à monovisão

• Mantém a binocularidade mesmo com ADDs mais altas para proporcionar um desempenho visual
superior à monovisão

• Melhora a estereopsia, a visão intermédia e a visão noturna
• Verdadeiro desenho de lente multifocal

Pacientes diferentes. Uma Proclear.
Trata os dois olhos separadamente enquanto mantém a binocularidade

Potência

ADD

+6,00 a -10,00 (0,25 passos; 
0,50 passos após -6,00)

Concebida com um único 
perfil de potência

Curva base 8,7 mm

Diâmetro 14,2 mm

Lente Proclear 1 day multifocal

Especificações do produto

Uma abordagem 
inovadora. Mais razões 
para escolher a Proclear.
Melhora a visão ao perto sem perturbar a 
visão ao longe.

• Facilidade de adaptação para utilizadores
de lentes, à medida que avançam pelas
diferentes fases da presbiopia.
—Concebida com um único perfil de
potência
—Visão ao longe menos comprometida

• O desenho da lente contribui para uma
experiência de adaptação de lentes
simplificada
—Reduz o tempo de consulta e minimiza
as consultas de seguimento

• Ampla e eficiente gama de parâmetros
• Primeira abordagem para satisfazer as

necessidades de visão do utilizador de
diárias
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