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INLEIDING 
 
Paragon NormalEyes™ is ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte aan een gemakkelijk aan te meten 
sclerale lens voor het optimaliseren van het comfort, het gezichtsvermogen en de gezondheid van de 
lensdrager. Het aanmeetsysteem maakt gebruik van een diagnostische set, bestaande uit lenzen die een 
rationeel verschil hebben in de drie onafhankelijke en variabele aanmeetparameters van de lenzen. Het 
aanmeetconcept maakt gebruik van Proximity Control Technology om degene die de lenzen aanmeet in 
staat te stellen de separatie van de lens van het oog te controleren als clearance is gewenst. Het is de 
bedoeling dat de lenzen de cornea volledig helder maken en het grootste contactpunt met het oog 
hebben in een rechte lijn van ongeveer 13,0 mm.  
 
Paragon CRT® voor corneale refractieve therapie gedurende de nacht was het eerste 
proximiteitscontrole-ontwerp dat goedkeuring kreeg van de FDA. Het ontwerp omvat een polynomiale 
vorm van de derde orde in de proximiteitscontrolezone en een niet-gebogen landing zone die door een 
hoek wordt gecontroleerd.  Lenzen met deze geometrie worden sinds 2002 gemaakt en met succes 
wereldwijd gedistribueerd en worden gedragen door tienduizenden patiënten. De polijstvrije processen 
worden goed beheerd via een kwaliteitssysteem en produceren zeer consistente lenzen. 
 
Bioshape data van een grotere steekproef ogen werden beoordeeld om de distributie te bepalen van de 
oogcontouren over een lijndiameter van ongeveer 15,5 mm. Deze analyse werd uitgevoerd om te 
bepalen of de vereiste vorm (geometrie) van de lenzen voldoet aan een aantal aanmeetcriteria. De 
criteria waren: 30 micron clearance over de centrale cornea, 50 micron clearance bij het perifere aspect 
van een optische zone met een diameter van 8 mm, 80 micron clearance bij een lijndiameter van 
10,5 mm, een punt van maximaal contact bij een lijn van 13,0 mm en een randverhoging van 50 micron 
voorafgaand aan conjunctivale compressie bij een lijndiameter van 15,5 mm.  
 
Uit de analyse bleek de behoefte aan een convexe curvatuur voor de landing zone, die verder wordt 
gecontroleerd door een hoek op een manier die soortgelijk is aan het Paragon CRT® ontwerp. Omdat er 
beperkte klinische metrologie voor de sclera is om de juiste hoek te bepalen voor elk oog, werd een 
diagnostische set lenzen ontworpen en geproduceerd die een serie basiscurve radii, RZD en LZA 
hebben. Deze set kan de juiste parameters bepalen voor een bepaald oog, via de waarneming van een 
fluoresceïne patroon wanneer diagnostische lenzen in het oog worden geplaatst. Een optimaal patroon 
toont totale corneaclearance onder de optische zone en de Return Zone, clearance in het middelste deel 
van de landing zone en clearance aan de rand van de landing zone. 
 

 PRODUCTBESCHRIJVING 
 
Paragon NormalEyes™ paflufocon D (handelsnaam: HDS® 100) Harde vormstabiele sclerale 
contactlenzen zijn beschikbaar als lathe cut harde contactlenzen met een sferisch of een asferisch 
oppervlak in doorzichtige en gekleurde versies.  
 
De lenzen hebben een achtervlak dat bestaat uit drie elementen. De drie elementen zijn de centrale 
basiscurvezone (optische zone), een corneale proximiteitscontrolezone (return zone) en een sclerale 
contactzone (landing zone) die uitwisselingsassay mogelijk maakt tussen de lens en de sclera en de 
cornea. Elke zone kan sferisch of asferisch zijn. In het algemeen wordt de centrale basiscurve gekozen 
om de kromming van de centrale cornea zo uit te lijnen dat deze er relatief evenwijdig aan loopt. De 
return zone, de eerste zone perifeer aan de optische zone zal in het algemeen zo worden ontworpen dat 
deze het achterste lensoppervlak weer in een positie brengt die ongeveer 80 micron voor de cornea ligt.  
 
Het derde element (de landing zone) is concentrisch en perifeer ten opzichte van de optische zone. Het 
is de bedoeling dat dit element tangentiaal is aan en/of ongeveer harmonisch met de sclera. De landing 
zone is gebogen convex ten opzichte van het oog, zodat de zone zijn maximale contactpunt maakt met 
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de sclera halverwege het ontstaan van de zone en de rand van de lens. De landing zone heeft een 
dubbele as eigenschap met een diepe meridiaan en een vlakke meridiaan. De LZA van de diepe 
meridiaan is standaard 4° groter dan de vlakke meridiaan, ter compensatie van een bijna universeel 
hoogteverschil dat wordt gevonden in de sclera in een rechte lijn van ongeveer 13,0 mm. Deze 
eigenschap zorgt dat een lens roterend stabiel is. 
 
De landing zone biedt randverhoging en het eind van de landing zone heeft een zodanige vorm dat hij 
het achterste gedeelte van de randvorm biedt. 
 
De voorste centrale curve, een vierde onafhankelijke variabele, is geselecteerd om de noodzakelijke 
optische sterkte te bieden om eventueel resterende refractiefout te corrigeren die niet wordt gecorrigeerd 
door het optisch en mechanisch effect van de achterste basiscurve en de traanlens die zich vormt tussen 
de curve en de cornea.  
 

Paragon NormalEyes™ paflufocon D (handelsnaam: HDS® 100) Harde vormstabiele sclerale 
contactlenzen bieden een correctie voor hyperopie, myopie met en zonder regelmatig of onregelmatig 
astigmatisme door de combinatie van een traanlens gevormd tussen de lens en de cornea en de 
refractiesterkte van het voorste lensoppervlak. Paragon NormalEyes™ zijn bestemd voor het buigen van 
de cornea en de limbus terwijl ze contact maken met de sclera buiten de limbus. In sommige gevallen 
kan degene die de lens aanmeet ervoor kiezen om parameters te selecteren die leiden tot een 
“vederlichte” aanraking van de cornea. 
 
Paragon NormalEyes™ paflufocon D (handelsnaam: HDS® 100) Harde vormstabiele sclerale 
contactlenzen voor contactlensmateriaal dat refractiefouten corrigeert, is een thermoset copolymeer die 
primair is afgeleid van siloxaanacrylaat, trifluoroethyl methacrylaat en methylmethacrylaat. 
 
Paragon NormalEyes™ paflufocon D (handelsnaam: HDS® 100) Harde vormstabiele sclerale 
contactlenzen voor contactlensmateriaal dat refractiefouten corrigeert vormen een hulpmiddel voor het 
lokaliseren van de lens. Het lensmateriaal, paflufocon D, is een fluorsilicone acrylaat polymeer die 
D&C Green nr. 6 en (4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one) 
en D&C red nr. 17 als kleuradditieven bevat.  
  
BESCHIKBARE LENSPARAMETERS: 
 
Lijndiameter.(D) ............................................ 15,5 mm 
Middendikte ................................................... 0,08 tot 0,7 mm 
Basiscurve radii ............................................. 5,80 tot 10,50 mm 
Optical Zone Semi Chord (OZ) ..................... 2,50 tot 4,50 mm 
Return zone breedte (w) ................................ tot 2,5 mm breed vanaf J1 
Return zone diepte (Δ) ................................... tot 2,0 mm translatie achterzijde @ J2 vanaf basiscurve @ J1  
Landing zone radii ......................................... - 100 mm tot +100 mm 
Landing zone hoek @J2 (Φ) .......................... 35° tot 75° (van apicale tangens naar zone 3 tangens @ J2 
Perifere zone (randverhoging breedte P) ....... 0,1 tot 0,5 mm 
Sterktes .......................................................... -30,00 tot +30,00 diopter 
Asferische lens-eccentriciteit ......................... -1,5 tot 1,5 (oblaat, prolaat of tangens conisch) 
 
Paragon NormalEyes™ paflufocon D (handelsnaam: HDS® 100) Harde vormstabiele sclerale 
contactlenzen hebben de volgende fysieke eigenschappen: 
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DE FYSIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE LENS ZIJN: 
 
Refractie-index.. ................... ....1,442(Nd bij 25°C) 
Lichttransmissie ........................................... 90-94% 
Bevochtigingshoek (terugtrekkende hoek) ......... 42° 
Specifieke zwaartekracht ................................ 1,100 
Hardheid (Shore D) ............................................. 79 
Waterinhoud .................................................... < 1% 
Zuurstofpermeabiliteit………..151 x 1 0-1 1 Dk* bij 35oC  
*(cm2/sec)(ml O2/mL x mm Hg) Herziene methode van  
Irving Fatt, Ph.D. 

 

 
SELECTIE VAN PATIENTEN 
 
De patiënten die worden geselecteerd hebben een aangetoonde behoefte en de wens om een refractieve 
correctie te ondergaan met vormstabiele contactlenzen en hebben geen van de contra-indicaties voor 
contactlenzen die eerder zijn beschreven. Paragon NormalEyes™ daglenzen zijn geïndiceerd voor 
patiënten met myopie en hyperopie met en zonder regelmatig en onregelmatig astigmatisme en met en 
zonder presbyopie die overdag en 's avonds contactlenzen willen dragen. 
 
Paragon NormalEyes™ daglenzen zijn primair bestemd voor patiënten die binnen de volgende 
parameters vallen. 
 
 Refractieve fout   -30,00 tot +30,00 diopter met tot 20,00 diopter astigmatisme 
 Keratometrie  35 tot 70 diopter 
 Gezichtsscherpte 20/20 tot 20/1000 
 
AANMEETCONCEPT 
  
Paragon NormalEyes™ daglenzen zijn bestemd om zodanig te worden aangemeten dat zij het aanraken 
van de cornea vrijwel vermijden en komen te rusten op de bulbaire conjunctiva buiten de limbus. Dit 
doel wordt bereikt door het lensontwerp en de manier waarop de lens wordt aangemeten. Bij het 
aanmeten is het doel een goed gecentreerde lens met een basiscurve die vlakker is dan de vlakste 
meridiaan van de cornea met ongeveer 0,50 tot 2,00 Diopter. Een goed aangemeten lens heeft de juiste 
sagittale diepte om z-as schuinheid te voorkomen en centrering te bereiken over de cornea-apex. Een 
goed aangemeten lens heeft ook een juist sagittaal diepteprofiel om ondersteuning bij de verbinding 
tussen optische zone en de landing zone verbinding en zware inklemming van de bulbaire conjunctiva 
bij de periferie van de lens te voorkomen. De lens vertoont centrale cornea clearance, paracentrale lens-
cornea en limbale clearance en landing zone-sclerale tangentiale gelijkheid. 
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Het Paragon NormalEyes™ contactlens aanmeetsysteem gebruikt de volgende vaste parameters.  
 
• Sferische optische zone = 8,0 mm 
• Breedte van de optische zone = 1,25 mm 
• Dikte van het harmonische optische zonegebied = 0,22 mm + 0,02 
• Convex ten opzichte van de oogradius in de landing zone 
• Dubbele as landing zone met 4° verschil tussen vlakke en diepe meridiaan 
• Totale diameter = 15,5 mm 
 
De optische zone en de breedte van de return zone kunnen onder zeldzame omstandigheden worden 
veranderd door middel van een speciale bestelling. Kleinere optische zones kunnen geschikt zijn bij 
ongebruikelijk kleine corneadiameters. Voor corneadiameters groter dan 10,8 mm, worden de 
standaardparameters aanbevolen. Voor corneadiameters groter dan 12,8, wordt een grotere totale 
diameter aanbevolen terwijl alle andere vaste variabelen gelijk blijven. 
 
Er zijn vier primaire doelstellingen die een rol spelen bij het aanmeten: 
 

1. Zorg voor een basiscurveradius die groter is dan de apicale radius die op één lijn ligt met de 
onderliggende cornea om een clearance bij de corneale apex en de 8,0 mm optische zone 
verbinding te bieden.  

  
2. Zorg voor een post-conjunctivale-compressie clearance bij de verbinding van de return zone en 

de landing zone (10,5 mm lijn) van ongeveer 80 micron om volledige clearance van de cornea 
en de limbus mogelijk te maken. 

 
3. Zorg voor een landing zone met de juiste hoek om een punt van maximaal contact met de 

onderliggende sclera te bieden bij het middelpunt van de zone zelf (lijn circa 13,0 mm). 
 

4. Zorg voor een lensdiameter die, in combinatie met de LZA, minimale conjunctivale compressie 
geeft. 

 
Paragon NormalEyes™ contactlenzen in combinatie met de volgende aanmeetprocedure kunnen aan die 
doelstellingen voldoen. 
 
Voorspellen van lensresultaten 
 
In klinische studies zijn geen betrouwbare methoden vastgesteld die kunnen voorspellen welke patiënten 
volledige draagtijd zullen bereiken en dus comfort gedurende de gehele dag. 
 
Paragon NormalEyes™ dagcontactlenzen kunnen een volledige correctie bereiken van de refractiefout 
bij de patiënt. Het correctieniveau en de daaruit voortkomende gezichtsscherpte zijn afhankelijk van een 
groot aantal factoren waaronder de mate van refractiefout, het verschil tussen de refractiecilinder en de 
corneacilinder, het centreren van de lens en de buiging van de lens. Gemiddelde hoeveelheden 
refractiecorrectie zijn vastgesteld in klinische studies, maar de correctie voor een individuele patiënt kan 
significant verschillen van de gemiddelden. 
 
RISICOANALYSE 
 
Het dragen van contactlenzen brengt altijd een klein risico met zich mee. Het wordt niet verwacht dat 
aan het dragen van dat Paragon NormalEyes™ voor dagelijks gebruik een risico verbonden zal zijn dat 
groter is dan dat van andere vormstabiele contactlenzen. 
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De twee meest voorkomende bijwerkingen die optreden bij dragers van harde contactlenzen zijn cornea-
oedeem en vlekken op de cornea. Verwacht wordt dat deze twee bijwerkingen ook optreden bij 
sommige dragers van Paragon NormalEyes™ daglenzen. Andere bijwerkingen die soms optreden bij 
alle dragers van harde contactlenzen zijn pijn, roodheid, tranen, irritatie, afscheiding, schurend gevoel 
aan het oog of verstoring van het gezichtsvermogen. Dit zijn meestal tijdelijke aandoeningen als de 
contactlenzen direct worden verwijderd en professionele zorg wordt verleend. Als de lenzen niet worden 
aangemeten voor cornea clearance, is het mogelijk dat de vorm van de cornea verandert, met als gevolg 
een verstoring van het gezichtsvermogen. De duur van het verstoorde gezichtsvermogen houdt zelden 
aan tot de volgende dag, na het verwijderen voor het slapen en een gewone nacht slaap. 
 
In zeldzame gevallen kunnen permanente cornea-littekens, afname van het gezichtsvermogen, infectie 
van het oog, cornea-ulcus, iritis of neovascularisatie optreden. Het optreden van deze bijwerkingen kan 
zoveel mogelijk worden beperkt of geheel voorkomen als de patiënt op de juiste manier wordt 
gecontroleerd. Patiënten moeten worden geïnstrueerd om de contactlenzen te verwijderen als er 
abnormale tekenen aanwezig zijn. Patiënten moeten worden geïnstrueerd om hun contactlenzen nooit te 
dragen in aanwezigheid van giftige stoffen. Patiënten moeten worden geïnstrueerd over het belang en de 
noodzaak van het nakomen van alle follow-up bezoeken die moeten worden gebracht aan de 
contactlensspecialist. 
 
Aanmeten van Paragon NormalEyes™ daglenzen 
 
Selectie van de diagnostische lens 
  
De startlens wordt bepaald op basis van de platte keratometriewaarde met een secundaire overweging voor de 
corneadiameter (horizontale zichtbare irisdiameter). De algemene regel van het altijd hebben van een 
basiscurveradius die vlakker is dan de vlakke keratometriemeting wordt aanbevolen. Terwijl lenzen kunnen 
worden besteld in stappen van 0,1 mm, wordt de basiscurveradius meestal voorgeschreven in stappen van 0,4 mm. 
In tegenstelling tot bij cornea GP lenzen, kan de basiscurveradius worden afgeleid uit een mathematische match. 
De Return Zone Depth (RZD) is gebaseerd op de gesuggereerde basiscurveradius en corneaverhoging in de vlakke 
meridiaan.  De Landing Zone Angle (LZA) voor de diagnostische lenzen is een gemiddelde waarde die gebaseerd 
is op biometrische statistische gegevens over de meting van de corneacontouren. De voorgeschreven LZA zal 
worden bepaald uit diagnostische lens observaties.  
 
De diagnostische lens kan worden geselecteerd door gebruik te maken van de onderstaande Paragon 
NormalEyes™ maattabel: 

 

 
 
 

Vlakke K van 
normale cornea

Voorgesteld 
BCR 

Voorgesteld 
Dx RZD 

Voorgesteld 
Dx LZA

Steiler dan 48,50 7,4 1,15 60-64
47,50 tot 48,37 7,4 1,05 60-64
46,50 tot 47,37 7,4 0,95 60-64
45,00 tot 46,37 7,8 1,00 60-64
44,25 tot 44,87 7,8 0,9 60-64
42,75 tot 44,12 8,2 0,95 60-64
41,75 tot 42,62 8,2 0,85 60-64
40,50 tot 41,62 8,6 0,9 60-64

Vlakker dan 40,37 8,6 0,8 60-64
Corneale diameter > 12,2 vergroten LZA 2°
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In de meeste gevallen is de gesuggereerde basiscurveradius van de diagnostische lens de finale basiscurveradius 
voor de voorgeschreven lens voor het respectievelijke oog. 
Kiezen van de diagnostische lens 
 
Voorbeeld: Vlakke keratometrie = 43,75 en HVID = 11,8; de in de opzoektabel gesuggereerde diagnostische lens is: 
 
 

BCR:   8,20     RZD:  0,950    LZA: - 60 / 64  
 
Zoek deze lens op in de diagnostische set en beoordeel of de lens voldoet aan de aanmeetcriteria 
 
 
Lensbeoordeling 
 
De lens moet de volgende eigenschappen hebben: 
 

� Geen contact over de gehele cornea  
� Relatief gecentreerd, in relatie tot de pupil  
� Contact met de sclera buiten de limbus 
� Juiste randverhoging en ontbreken van inklemming van de conjunctivavaten 

 

 
 

A: Geen contact over de gehele cornea 
B: Relatief gecentreerd, in relatie tot de pupil 
C: Contact met de sclera buiten de limbus 
D: Juiste randverhoging en ontbreken van inklemming van de 

conjunctivavaten  
 
De lens voldoet NIET aan de criteria als een van deze problemen aan de orde is: 
 

� Contact met de centrale cornea groter dan zeer lichte aanraking 
� Luchtbelletjes in het midden 
� Zwarte arc of touch in de limbus 
� Inklemming van conjunctivavaten, wat aangeeft dat er geen randverhoging is 
 

A 

B 

C 

D 
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Aanraking binnen de optische zone; buiging te vlak. 
   

 
 

     
 
 
 
 
 
 

Luchtbelletjes in het midden; buiging te groot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als de basiscurve steil is en de 
aanraking aanhoudt, controleer dan of 
de LZA en vervolgens de RZD te vlak 
zijn. In dit geval is de LZA ook te 
vlak. 
 

Aanraking binnen de optische 
zone maar clearance aan de rand 
van de optische zone.  
Basiscurve is te vlak. 

Clearance goed bij de verbinding met de 
optische zone, maar er is te veel 
clearance in het midden van de optische 
zone.  Basiscurve is te steil. 

Als de basiscurve is afgeplat en de 
belletjesvorming aanhoudt, controleer 
dan of de LZA en vervolgens de RZD 
te diep is.  In dit geval is de LZA te 
vlak en de RZD te diep. 
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Zwarte arc of touch in de limbus: LZA te vlak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inklemming van de conjunctivavaten wat aangeeft dat er geen randverhoging: LZA te    
groot 
 

 
 

Zwarte arc of volledige circle of touch 
in de limbus.  Landing zone hoek is te 
vlak.  Een arc of touch moet meestal 2 
graden omhoog, terwijl een volledige 
circle of touch minstens 4 graden 
omhoog moet. 

Als de clearance in de zwarte boog 
goed is, verklein dan de RZD terwijl 
u de LZA vergroot.  Verklein de RZD 
met 50 micron voor elke graad 
vergroting van de LZA.  

Inklemming van de 
conjunctivavaten.  LZA is te 
groot.  Vereist meestal 2 graden 
verkleining. 

Indien de clearance binnen de limbus en 
over de cornea goed is, moet de RZD 
worden vergroot, terwijl de LZA moet 
worden verlaagd.  Vergroot de RZD met 
50 micron voor elke graad verlaging van 
de LZA. 

Zwarte arc 
of touch 

Inklemming van het 
conjunctivavat 
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Het verhelpen van problemen met aanmeten 
 

Touch binnen de optische zone; buiging te vlak 
 

Eerste optie       Vergroten RZD 
Tweede optie     Steiler maken basiscurveradius 
Derde optie      Vergroten LZA 

 
Belletjes in het midden; buiging te diep 

 
Eerste optie      Verkleinen RZD 
Tweede optie     Vlakker maken basiscurveradius 
Derde optie      Vergroten LZA 
 

              Black arc of touch in de limbus; LZA te vlak 
 

 
Eerste optie      Vergroten LZA 

 
Inklemming van de conjunctivavaten die aangeeft dat er geen randverhoging is; LZA te diep 

 
Eerste optie     Verkleinen LZA 

 
Beoordeling van de LZA  
 

    
  

 
 
 
 

Overmatige 
randverhoging Black arc 

touch patroon 

Significante randverhoging kan 
worden gezien als de LZA een te 
lage hoek heeft en zichtbare  
fluoresceïne onder de rand te zien 
zal zijn en een zwarte arc touch 
binnen de limbus 

LZA te vlak, daardoor 
overmatige randverhoging 

Overmatige 
randverhogin
g 
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Ideale LZA na conjunctivale compressie.  
 

 
 
Andere concepten voor aanmeten en probleemoplossing 
 
Wat kan er worden gedaan aan slechte gezichtsscherpte; 
 

Als  
De cornea- en de refractieve cilinder vrijwel gelijk zijn 
Gecentreerde lenzen 
Geen luchtbelletjes 
Oppervlakken schoon 

 
maar er onverwachte ONGECORRIGEERDE resterende cilindersterkte is, 

 
dan 
Voer keratometrie of corneatopografie uit over de lens om te bepalen of er buiging is. 
 
- als buiging aanwezig is, geef dan op de lensorder aan dat de dikte moet worden verhoogd. 
      
- als buiging niet aanwezig is; 
 Bel uw klinisch specialist bij Paragon; de LZA, 

RZD of BCR moet wellicht worden 
verkleind/afgeplat of een combinatie daarvan, om 
de totale buiging te verminderen. 

          
 
Wat moet er worden gedaan als de lens niet comfortabel zit; 
 

Indien  
Gecentreerd  
Geen luchtbelletjes 
Geen aanraking binnen de optische zone 
Oppervlakken schoon 

 
maar met zwarte arc of overmatige randverhoging 

 
dan 
 
de LZA vergroten en de RZD verkleinen.      
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Wat is er te doen aan slecht zittende lenzen; 
 

Als,  
Gecentreerd  
Geen luchtbelletjes 
Geen aanraking in de limbus 
De oppervlakken zijn schoon 

 
maar met overmatige conjunctivale compressie 

 
dan 
 
De LZA verkleinen en de RZD vergroten. 
 
        
Lens-oog Appearance 
 
Als 
  

De lens buiging te groot (diep) is,   zal de lens: 
te veel clearance hebben 

       een post lens traandikte hebben groter dan 100µ 
       vaak luchtbelletjes vertonen bij lensplaatsing 
       perifeer seal off 
       moeilijk te verwijderen zijn 
       minder comfortabel zitten  
       minder zicht veroorzaken 
Als  
 

De lens buiging onvoldoende is (vlak)  zal de lens: 
       de aanraking in de limbus tonen 
       minder comfortabel zitten 
       minder zicht veroorzaken 

secundaire corneavlekken veroorzaken 
aanzienlijke randverhoging hebben 

Aanpassingen in “buiging” bij benadering 
 

De RZD is instelbaar in stappen van 25 micron. Lenzen worden meestal besteld in stappen van 
50 micron. 

 
Basiscurveveranderingen van 0,1 mm zijn beschikbaar. Lenzen worden meestal besteld in stappen van 
0,4 mm (ongeveer 2,00 D).  Een stap van 0,4 mm betekent een verandering in buiging van ongeveer 
75 micron over de 8,0 mm diameter van de optische zone diameter. 

 
Een verkleining van de LZA van 1 graad leidt tot ongeveer 40 micron verhoging van de randverhoging en 
een gelijktijdige vermindering van de buiging op de RZD-LZA verbinding. Een vergroting van de RZD 
van 50 micron is nodig om dezelfde totale buiging te handhaven wanneer de LZA met 1 graad is 
verkleind. Daarom komen veranderingen in RZD van 50 micron en LZA van 1 graad in tegengestelde 
richtingen neer op ongeveer een verschil van 10 micron in resulterende buiging. 

 
Beoordeling van lenzen 

 
Het gebruik van het lensvoorschrift systeem moet leiden tot een lens met een basiscurve die de gewenste uitlijning 
biedt met de onderliggende cornea. Deze lens heeft ook een Return Zone diepte die ongeveer 80 micron voor de 
cornea bij de landing zone komt en de clearance van de optische zone handhaaft. De LZA is de enige parameter 
die clearance en de juiste randverhoging kan bieden. De juiste LZA plaatst de verbinding met de Return Zone voor 
de cornea. 
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In eerste instantie moet het fluoresceïnepatroon apexclearance, clearance bij de verbinding met de optische zone, 
clearance bij de verbinding van de optische zone en de landing zone tonen en mag er geen conjunctiva-
inklemming zijn.  
 
Lenzen kunnen worden beoordeeld binnen een paar minuten na de lensplaatsing. Er is geen verlenging van de 
homogenisatieperiode nodig want een lens die te vlak is, verandert niet in de loop van de tijd en een lens die te 
diep is kan onmiddellijk worden beoordeeld en de post lens traandikte kan worden geschat met behulp van de 
onderstaande methode. Een aanpassing van de laatste lensorder kan plaatsvinden als compensatie voor gemiddelde 
corneacompressie. 
 
Met conjunctivale compressie moet rekening worden gehouden bij de selectie van de juiste diepte van de 
optische zone. Er is een relatie tussen de corneadiameter en de hoeveelheid conjunctivale compressie die vertoond 
wordt na het dragen van Paragon NormalEyes™ lenzen gedurende 7 tot 10 dagen of langer. Hoe kleiner de 
cornea, des te minder de compressie die wordt waargenomen en hoe groter de cornea, des te groter de compressie. 
Dit is het gevolg van de verhoogde dikte van de conjunctiva dichterbij de limbus en het standaard aanraakpunt van 
13,0 mm. De lenzen hebben het middelpunt van de landing dichter bij de limbus wanneer de cornea dikker is en 
rust op dikkere conjunctiva met meer compressie.  
 
Als regel geldt dat 50 micron moet worden opgeteld bij de optimale RZD waargenomen bij de diagnostische 
aanmeting voor conjunctivale compressie voor kleine corneas, en 100 micron voor conjunctivale compressie 
voor groot corneas. 
 

 
 
Het gebruik van een geel Wratten filter en een optische sectie of parallel pipetverlichting met de microscoop wordt 
aanbevolen ter ondersteuning bij de detectie van de traanfilmdikteverschillen onder de lens met fluoresceïne. De 
diagnostische lenzen moeten worden aangebracht met fluoresceïne in de bowl van de lens. Ervaring zal leiden tot 
het beter kunnen beoordelen van de juiste proportie centrale en paracentrale clearance.  
  

NB: compressie 
van ongeveer 100 µ 
mmicron 
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Ongewenste lens-oog-patronen: 
 
1. De aanwezigheid van duidelijke cornea-aanraking is problematisch. Dit kan het gevolg zijn van: 
 

• Een fout bij het selecteren van de basiscurve. 
• Diagnostische lens fout [lens niet overeenkomstig specificatie in verpakking] 
• Return Zone te vlak, waardoor de optische zone niet wordt verhoogd ten opzichte van de cornea.  
• LZA te vlak, wat leidt tot een black arc of circle of touch in de limbus. 

 
2. Return Zone te vlak 
 

Als de RZD te vlak is, raakt de lens de cornea in de optische zone. Het resultaat is een lens die schommelt 
of kantelt op de apex of decentreert. Indien naar het midden geduwd toont het lenspatroon overmatige 
aanraking in de optische zone. Er kunnen zich luchtbelletjes vormen onder de landing zone of de 
lensrand. 

 
3. Overmatige clearance of luchtbelletjes bij plaatsing 
 

Verwijder lens en controleer het volgende opnieuw: 
 

• Bepaling van de basiscurve en de diepte van de optische zone. 
• Diagnostische lens fout [lens niet overeenkomstig specificatie in verpakking] 
• Lens aangebracht met de bowl gevuld met oplossing 
 
Opmerking: Alle Paragon NormalEyes™ lenzen zijn laser-gemarkeerd in the optische zone met 

een uit zes cijfers bestaande aanduiding. De eerste twee cijfers komen overeen met de 
basiscurve, de tweede twee cijfers geven de RZD aan; en het vijfde en zesde cijfer 
geven de LZA aan. 

 
De lasermarkering moet worden geïnspecteerd als lenzen de verwachte patronen niet vertonen. 
 
Als de bepaling en de lensmetingen juist zijn, selecteert u een lens met een verlaagde RZD. Na het plaatsen van de 
lens moet de clearance verminderd zijn. Als de clearance van de optische zone juist is, maar de lens in clearance 
blijft toenemen in de richting van het midden van de lens, is de radius van de basiscurve te steil en moet de 
uiteindelijke lensorder de behoefte aan een vlakkere basiscurve weergeven. 
 

Optische sectie:  De post lens 
traanfilm is ongeveer gelijk aan 
de lensdikte (200+µ).  Dit is 
ideaal bij de eerste lensplaatsing.  
Er is te veel clearance na 
conjunctiva-compressie. 
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Als de lens voor het eerst wordt geplaatst, centreert de goed passende lens en geeft hij een fluoresceïnepatroon dat 
centrale clearance, paracentrale clearance en uitlijning over de sclera vertoont, zonder inklemming van de 
conjunctivavaten.  
 
Het initiële patroon van een slecht passende lens kan een van de volgende kenmerken hebben. 
 

• Luchtbelletjes groter dan 1,0 mm 
• Aanraking in de optische zone 
• Overmatige paracentrale clearance met luchtbelletjes in de optische zone 
• Zware ondersteuning [black arc] bij de verbinding van de optische zone en de landing zone 
• Conjunctiva inklemming 
• Overmatige clearance bij de lensrand 

 
De aanwezigheid van een van de slecht passende patronen wordt gevolgd door het niet verkrijgen van optimaal 
comfort, gezichtsvermogen en gemak van lensverwijdering. Een goed aangemeten lenspatroon moet worden 
bereikt via de aanmeting van een diagnostische lens voorafgaand aan het bestellen van de lens. 
 
BEGRIJPEN VAN DE DYNAMICA VAN SLECHTE AANMETING 
 

� Contact met de centrale cornea groter dan een zeer lichte aanraking 
� Luchtbelletjes in het midden 
� Black arc of touch in de limbus 
� Inklemming van de conjunctivavaten die aangeeft dat er geen randverhoging is 

 
1.  Contact met centrale cornea groter dan een zeer lichte aanraking 
 
Een lens kan om twee redenen centrale ondersteuning vertonen. Ten eerste kan simpelweg de geselecteerde 
basiscurve fout zijn. Controleer de keratometrie of de corneatopografie opnieuw, om er zeker van te zijn dat de 
geselecteerde lens iets vlakker is dan de cornea-apex. Als de basiscurve meer dan 0,3 mm vlakker is dan de platte 
K, is de oorzaak bijna altijd meer sagittale diepte aan de rand van de optische zone dan in het midden ten opzichte 
van de cornea. Als de RZD te vlak is, heeft de lens niet de sagittale diepte ten opzichte van dezelfde lijndiameter 
van de cornea, zelfs wanneer de basiscurveradius correct is. Zelfs een lens met een basiscurve die aanzienlijk 
vlakker is dan K kan de cornea niet buigen als de RZD te vlak is.  
 
In dit geval is de oplossing voor cornea-aanraking het vergroten van de RZD. De lensclearance zal worden 
verhoogd in de verbinding tussen de landing zone en de optische zone.  
 
2. Luchtbelletjes in het midden 
 
Een lens kan om twee redenen luchtbelletjesvorming in het midden vertonen. Ten eerste kan de gekozen 
basiscurve te steil zijn, waardoor de lens meer clearance heeft in het midden dan aan de rand van de optische zone. 
Dit kan gebeuren in gevallen van hoge corneale excentriciteit. Kies in dat geval de lens met de basiscurvezone die 
daar wat betreft vlakheid het dichtste bijkomt. De tweede reden is teveel buiging vanuit de RZD of LZA. Als de 
randverhoging ongeschikt lijkt, verklein dan de RZD. Dat verlaagt de gehele optische zone, waardoor de 
luchtbelletjes verdwijnen. Als de randverhoging ongeschikt is en conjunctivale compressie is waargenomen, 
verklein dan de LZA in plaats van de RZD. Deze handeling verlaagt de lens overal vanuit de RZD-LZA-
verbinding en inwaarts. 
 
3. Aanraking in de limbus met clearance binnen de aanraking (black arc of touch in de limbus) 
 
De aanraking binnen de limbus met clearance in de aanraking wordt altijd veroorzaakt door een te vlakke LZA. De 
oplossing is het vergroten van de LZA. Overweeg vergroten met 2 graden als een arc is waargenomen, en 4 graden 
als een volledige circle of touch is waargenomen. Als de clearance binnen de aanraking ideaal lijkt, moet de RZD 
in de tegengestelde richting worden aangepast. 50 micron verandering in de RZD overwegen voor elke graad 
LZA-verandering. 
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4. Overmatige paracentrale clearance met luchtbelletjes in de optische zone 
 
Luchtbelletjes in de optische zone treden op wanneer het volume van de lens in het paracentraal gebied groter is 
dan het volume van het oog. Dit kan optreden wanneer een combinatie van een vlakke basiscurveradius en een iets 
overmatige LZA worden gekozen. Het volume zal afnemen als een vlakker LZA wordt geselecteerd. Overweeg 
een 1 graad vlakkere LZA. Meestal is geen gelijktijdige verandering in RZD vereist. 
 
Als de randverhoging ideaal lijkt wanneer de luchtbelletjes worden waargenomen en er enige overtollige centrale 
clearance lijkt te zijn, kan een 25 of 50 micron vermindering in RZD de paracentrale luchtbelletjes voorkomen 
zonder verandering in LZA of BCR. 
 
5. Inklemming van de conjunctivavaten die aangeeft dat er geen randverhoging is 
 
Dit gebeurt meestal in combinatie met luchtbelletjes of overmatige paracentrale clearance. Omdat de landing zone 
een curve is die convex is ten opzicht van het oog, heeft een LZA die te groot of overmatig is, te veel clearance 
binnen de limbus op hetzelfde moment waarop deze inklemming heeft bij de lensrand. Een verkleining van de 
LZA vergroot de randverhoging en vermindert de clearance in de limbus. Andersom vermindert een vergroting 
van de LZA de randverhoging en vermeerdert de clearance in de limbus. Een 1 graad verandering in de LZA leidt 
tot een verandering van ongeveer 40 micron in de randverhoging en clearance bij de verbinding van de LZA en de 
RZD. 
 
6. Overmatige randverhoging 
 
Dit probleem wordt vaak gezien in verband met de black arc touch in de limbus. Het kan ook optreden wanneer 
een lens veel te vlak is als gevolg van een vlakke RZD. Bestudeer het fluoresceïnepatroon door kanteling van de 
lens naar het midden, terwijl u schuining van de lens zoveel mogelijk beperkt. Als de lens centrale ondersteuning 
vertoont, is de RZD te vlak om de LZA goed te kunnen beoordelen. Verwijder de lens en plaats een lens met een 
diepere RZD. Als de lens dan centrale clearance vertoont met overmatige randverhoging, is de LZA te vlak. 
Meestal zal de black arc touch worden waargenomen met deze combinatie van parameters. Een lens met een 
grotere LZA is vereist om de randverhoging te verminderen en de clearance te vergroten in de limbus bij de 
verbinding van de LZA en de RZD. Een laatste aanpassing kan zijn vereist in the RZD wanneer de juiste LZA 
wordt gebruikt die clearance aantoont in de limbus en geen conjunctive inklemming. 
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PROBLEEMOPLOSSINGSTABEL 
 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 
Te veel aanraking 
met de cornea 

• Basiscurveradius te vlak  
• Diepte optische zone te vlak  
• LZA te vlak 

• Vergroten RZD 
• Vergroten LZA 

Luchtbelletjes in het 
midden 

• Basiscurve te steil 
• Totale buiging te groot 

• Basiscurve afvlakken 
• Verkleinen RZD 

Slechte laterale 
centrering 

• inadequate sagittale diepte  
 
• inadequate lensdiameter 

• Vergroten RZD 
• Vergroten LZA  
• Vergroten totale diameter* 

Oppervlakkige 
punctaatvlekjes 

• buiging van de lens inadequaat 
• ooglensoppervlak is vuil geworden 
• Verzorgingsproducttoxiciteit 

• Vergroten RZD 
• Vergroten LZA 
• Lens reinigen of vervangen  

Conjunctiva 
inklemming 

• LZA te groot 
• Te veel totale buiging (clearance) 
• Corneadiameter te groot voor 15,5 mm lens 

• Vergroten LZA 
• Verkleinen RZD  
• Vergroten totale diameter* 

Overmatige 
randverhoging  

• Lage totale buiging 
• LZA is te vlak 

• Vergroten RZD bij apicale ondersteuning  
• Vergroten LZA indien geen apicale ondersteuning 

Moeilijke 
lensverwijdering 

• Diepte optische zone te groot  
• LZA te groot 

• Verkleinen RZD  
• Verkleinen LZA 

Losse lens • RZD te vlak 
• LZA te vlak  
• Diameter te klein 

• Vergroten RZD  
• Vergroten LZA 
• Verhogen diameter 

High-riding lens • RZD te vlak  
• diameter te klein 

• Vergroten RZD 
• Vergroten totale diameter* 

Flare, glare of ghost 
images 

• Buigbelasting 
• Resterend astigmatisme 

• Verhoog de dikte in het midden 
• Bel een Paragon adviseur voor beschikbaarheid 

van front surface toric 
Fogging  • vuile lens 

• onjuiste verzorging en hantering van lenzen  
• oliebevattende oogmake-up removers 

• Zie “Lensverzorging” 

Slechte VA met 
lenzen 

• slechte centrering 
• sterktefout 
• Buigbelasting of resterend astigmatisme 
• Vuile lens 

• Zie slechte centrering 
• Controleer over-refractie/lenssterkte 
• Zie Flare, glare of ghost images 
• Zie Fogging 

*gebruikelijke aanpassing, verhoging van de diameter met 2,0 mm tot maximaal 17,5 mm  
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FOLLOW-UP ZORG 
 
1. Follow-up onderzoeken, zoals aanbevolen door de contactlensspecialist, zijn noodzakelijk om 

het met succes blijven dragen van contactlenzen te verzekeren. Follow-up onderzoeken moeten een 
beoordeling inhouden van lensbeweging, centrering, comfort en fluoresceïnepatroon. De lensbeweging 
zal afnemen als het traanvolume afneemt tijdens de aanpassing. De patiënt zou ook minder moeten 
merken dat er een lens in zijn/haar oog zit. Er moet een beoordeling van het gezichtsvermogen en de 
gezondheid van het oog worden uigevoerd, waaronder inspectie van de cornea op oedeem en/of vlekken. 

 
2. Gezichtsscherpte met de lenzen en sfero-cilindrische over-refractie worden aanbevolen om de lenssterkte 

en de visuele prestaties te bevestigen.  
 

3. Het verzorgingsproductregime moet worden beoordeeld en de lenzen moeten worden geïnspecteerd om te 
bevestigen dat de reinigingsmethoden adequaat zijn om het behoud van de oppervlakte-integriteit van de 
lenzen te verzekeren. 
 

4. Voer na het verwijderen van de lenzen een grondig biomicroscopie-onderzoek uit van cornea, limbus, 
bulbaire conjunctiva, conjunctiva en palpebrale conjunctiva. 

 
 

AANBEVOLEN EERSTE DRAAGSCHEMA 
 
Hoewel veel contactlensspecialisten een zelfontwikkeld draagschema adviseren, volgt hieronder een algemene 
richtlijn. Patiënten wordt geadviseerd om het door de contactlensspecialist aanbevolen draagschema te volgen, 
ongeacht hoe comfortabel de lenzen aanvoelen. 
 
Patiënten worden ervoor gewaarschuwd om in geval van twijfel de lens uit het oog te halen. Het is belangrijk dat 
een nieuwe gebruiker niet gaat slapen met een lens die voelt als een vreemd voorwerp in het oog. Als dat het geval 
is, moet de patiënt de lens verwijderen, reinigen en opnieuw bevochtigen voor de lens terug te plaatsen. Als het 
gevoel aanhoudt, mag de lens niet worden gedragen. 
 
De patiënt moet zich melden voor een follow-up beoordeling als hij zich bewust blijft van de aanwezigheid van de 
lens in het oog. De beoordeling kan het beste worden gepland binnen een paar uur na het ontwaken, met de lens 
nog in het oog. Dit bezoek vormt een uitstekende mogelijkheid om de relatie tussen de lens en het oog te 
beoordelen en de traanfilm voor en na het plaatsen van de lens terwijl de lens op zijn plaats zit. 
 
Als er geen klinische symptomen of complicaties worden waargenomen, kan de patiënt worden geïnstrueerd om 
met het dragen van de lens door te gaan tot het volgende geplande follow-up bezoek. 
 
Er kan een initieel draagschema voor overdag worden aanbevolen door de contactlensspecialist. 
 Dag 1   3 uur   
 Dag 2   6 uur 
 Dag 3 - Dag 5 9 uur 
 Dag 6 - Dag 8  12 uur 
 Dag 9  Gehele dag 
 
HANTERING VAN DE LENZE 
  
Er kunnen standaardprocedures voor reiniging en bewaren van vormvaste lenzen worden gebruikt. De zorgnorm 
voor sclerale lenzen omvat het afspoelen van het bewaarproduct van de lenzen met zoutoplossing zonder 
conserveringsmiddelen en de plaatsing van de lenzen met de bowl van de lens gevuld met zoutoplossing zonder 
conserveringsmiddelen. 
 
Patiënten moeten worden geïnstrueerd om hun hoofd horizontaal te houden (evenwijdig aan de vloer) om de lens 
het oog van onderaf te laten naderen. Op deze manier blijft de lens gevuld met de zoutoplossing zonder 
conserveringsmiddelen. De lens kan op een hulpmiddel worden geplaatst om te helpen bij de plaatsing.  
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Voor vrijwel alle patiënten is een zuighulpmiddel vereist voor het verwijderen van de lens.  
 
 LET OP: Paragon NormalEyes™ dagcontactlenzen worden niet-steriel aan de contactlensspecialist 

verzonden. Voorafgaand aan gebruik dient u de contactlenzen te controleren en te reinigen. 
 
VERTEX AFSTAND EN KERATOMETRIE CONVERSIESCHEMA´S 
 
Standaardschema´s kunnen worden gebruikt. 
 
LEVERING  
 
 LET OP: Niet-steriele lenzen. Voorafgaand aan gebruik dient u de contactlenzen te controleren en 

te reinigen. 
 
Elke Paragon NormalEyes™ lens wordt niet-steriel geleverd, in een afzonderlijke plastic flacon. De lens wordt 
droog verzonden of nat in Boston SIMPLUS®* oplossing. De oplossing bevat poloxamine, hydroxyalklfosfonaat, 
boorzuur, natriumboraat, natriumchloride, hydroxypropylmethyl cellulose en Glucam, en is geconserveerd met 
chloorhexidinegluconaat (0,003%), polyaminopropyl biguanide (0,0005%). Op de doos, de vrachtbrief of de 
factuur wordt het volgende vermeld: centrale basiscurveradius, lenssterkte in dioptrie, totale diameter, de RZD, de 
LZA, de middendikte, het serienummer, de verzenddatum en de kleur van de lens. Als de patiënt eerder een 
allergische reactie heeft gehad op een of meer van deze bestanddelen, verwijder dan de lens uit de oplossing en 
week de lens 24 uur in steriele zoutoplossing zonder conserveringsmiddelen voorafgaand aan reiniging, 
desinfecteren en levering. 
 *Boston SIMPLUS® is een geregistreerd handelsmerk van Bausch&Lomb. 
 
Waarschuw de patiënt om de oplossing nooit opnieuw te gebruiken. U kunt de lens in de ongeopende container 
bewaren tot deze geleverd wordt, gedurende maximaal vijfentwintig (25) dagen vanaf de verzenddatum (zie 
vrachtbrief). Als een lens langer dan 25 dagen is opgeslagen, moet u deze reinigen en desinfecteren voordat u de 
lens levert. Als u een lens weer aan de voorraad toevoegt, behandel deze dan zoals u dit nu doet met andere RBP 
lenzen die in uw praktijk worden bewaard. Volg de aanwijzingen op de geselecteerde desinfecterende oplossing 
voor langdurige opslag. 
 
MELDING VAN BIJWERKINGEN     
 
Alle ernstige negatieve ervaringen en bijwerkingen waargenomen bij patiënten die de lenzen dragen of er ervaring 
mee hebben, moeten aan de fabrikant worden gemeld. 
 
 
Fabrikant: Erkende Europese vertegenwoordiger: 
Paragon Vision Sciences. Inc.                                    Emergo by UL 
947 E. Impala Avenue  Prinsessgracht 20 
Mesa, Arizona 85204-6619 2514 AP The Hague 
 Nederland 
 Tel: + (31) 70 345 8570 
 Fax: + (31) 70 346 7299 
1-800-528-8279 
+1-480-892-7602 
+1-480-926-7369 FAX                              
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