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ВСТУП 
 
Контактні лінзи Paragon NormalEyes™ розроблені з метою задоволення потреби у склеральних 
лінзах, які поєднують простоту підбору з оптимальним комфортом, забезпечують якість зору та 
здоров'я очей пацієнта.  Лінзи пацієнтам підбирають, використовуючи діагностичний набір, до 
складу якого входять лінзи зі спеціально підібраними значеннями трьох незалежних  параметрів 
криволінійного профілю.  Технологія контролю малих проміжків, яка використовується при 
підборі контактних лінз, забезпечує належний контроль відстані від задньої поверхні лінз до 
очного яблуком на відповідних ділянках.  Лінзи не повинні торкатися рогівки у жодній точці, а 
довжина хорд до точок максимального контакту лінзи з поверхнею очного яблука повинна 
складати приблизно 13,0 мм.   
 
Вперше технологія контролю малих проміжків була застосована у лінзах Paragon CRT для нічної 
корекції аномалії рефракції рогівки, які отримали рекомендацію Управління з контролю за 
продуктами та ліками США.  На ділянці, де лінза не повинна торкатися поверхні ока, вона має 
криволінійну поверхню, контур якої відповідає поліноміальній кривій третього порядку. Ділянка 
лінзи, яка контактує з поверхнею ока, не має кривини, і її положення визначається кутом.    Лінзи 
такого профілю виготовляються і успішно продаються у різних країнах світу з 2002 року, ними 
користуються десятки тисяч пацієнтів.  Система контролю якості забезпечує високу та стабільну 
точність виготовлення лінз без застосування полірування. 
 
Для визначення статистичних параметрів розмірів контуру очного яблука на ділянці з хордою 
приблизно 15,5 мм були використані дані великої кількості біометричних вимірювань.  Цей 
аналіз був проведений для визначення необхідної криволінійної форми (профілю) лінз, які 
повинні задовольняти низці критеріїв точності дотримання відстані до поверхні очного яблука.  
До цих критеріїв належать такі:  Проміжки між задньою поверхнею лінзи та поверхнею очного 
яблука: над центральною частиною рогівки — 30 мікрон; над периферійною частиною рогівки 
діаметром 8 мм — 50 мікрон; над ділянкою з хордою 10,5 мм — 80 мікрон; розташування точок 
максимального прилягання на ділянці з хордою 13,0 мм та підняття краю на 50 мікрон до 
обтиснення кон'юнктиви на ділянці з хордою 15,5 мм.   
 
Проведений аналіз показав необхідність наявності опуклої кривини на контактній ділянці, 
розташування якої визначається кутом, аналогічно тому, як у конструкції лінз Paragon CRT.  
Враховуючи обмежену наявність у клініках засобів вимірювання склери, які необхідні для 
визначення відповідного кута індивідуально для кожного ока, був розроблений діагностичний 
комплект, до складу якого входять лінзи з різними значеннями радіусів кривини основної 
криволінійної поверхні, глибини вигину перехідної ділянки та кутів контактної ділянки.  Цей 
комплект дозволяє визначити відповідні параметри для конкретного ока шляхом аналізу 
зображення, яке отримують при накладеній на поверхню ока діагностичній лінзі з 
флуоресцентною речовиною.  В оптимальному випадку це зображення повинно підтверджувати 
відсутність контакту лінзи з рогівкою на всій площі оптичної та перехідної ділянок, а також у 
медіальній та крайовій частинах контактної ділянки. 
 

  ОПИС ВИРОБУ 
 
Жорсткі газопроникні склеральні контактні лінзи Paragon NormalEyes™ з пафлюфокону D 
(фірмова назва: HDS 100). Ці жорсткі контактні лінзи зі сферичними або асферичними 
поверхнями виготовляють методом прецизійного фрезерування на токарному верстаті у 
безбарвному та кольорових варіантах.   
 
Задня поверхня лінз складається з трьох ділянок: центральної (оптичної) ділянки основної 
криволінійної поверхні, перехідної ділянки криволінійного профілю (перехідної ділянки) та 
ділянки контакту зі склерою (контактної ділянки), яка не перекриває перетікання слізної рідини 
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під лінзою між склерою та рогівкою. Кожна з цих ділянок може бути сферичною або 
асферичною Загалом, профіль основної криволінійної поверхні центральної ділянки вибирають 
таким, щоб ця поверхня була розташована приблизно еквідистантно до рогівки з певним 
проміжком. Профіль перехідної ділянки, яка є суміжною до оптичною ділянки, загалом, 
призначений для того, щоб забезпечити проміжок приблизно 80 мікрон між задньою поверхнею 
лінзи та рогівкою.  
 
Третя концентрична ділянка (контактна) є суміжною до перехідної ділянки. Ця ділянка 
призначена для дотичного контакту зі склерою та/або приблизно відповідає кривині її поверхні.  
Контактна ділянка має вигин, спрямований опуклістю до ока, який забезпечує розташування 
точок максимального контакту лінзи зі склерою у середній частині контактної ділянки між її 
внутрішнім та зовнішнім краями.  Контактна ділянка має дві осі з глибоким та мілким 
меридіанами.  Кут контактної ділянки на глибокому меридіані стандартно на 4° більший ніж на 
мілкому меридіані, що відповідає підняттю поверхні склери, наявному майже завжди на ділянці з 
хордою приблизно 13,0 мм.  Ця властивість надає лінзі певну стійкість до обертання. 
 
Форма контактної ділянки забезпечує також підняття краю лінзи, а профіль її кінцевої частини 
надає відповідну кривину задній поверхні краю лінзи. 
 
Радіус кривини передньої поверхні центральної ділянки є четвертою з незалежних змінних 
величин, які описують профіль лінзи. Цей радіус підбирають відповідно до необхідної оптичної 
сили, потрібної для корекції залишкової аномалії рефракції, яку не виправив оптичний та 
механічний вплив задньої основної криволінійної поверхні та слізної лінзи, яка утворюється між 
цією поверхнею та рогівкою.   
 
Жорсткі газопроникні склеральні контактні лінзи Paragon NormalEyes™ з пафлюфокону D 
(фірмова назва: HDS 100) забезпечують корекцію зору при гіперметропії та міопії без 
астигматизму або з правильним чи неправильним астигматизмом за рахунок дії слізної лінзи, яка 
формується між задньою поверхнею контактної лінзи та рогівкою, та оптичної сили передньої 
криволінійної поверхні контактної лінзи. Контактні лінзи Paragon NormalEyes™ повинні 
створювати арку над рогівкою та її обідком і торкатися склери поза обідком рогівки. В деяких 
випадках лікар-окуліст при підборі лінз може обрати такі параметри, що лінза буде ледь-ледь 
торкатися рогівки. 
 
Жорсткі газопроникні склеральні контактні лінзи Paragon NormalEyes™ з пафлюфокону D 
(фірмова назва: HDS 100) для корекції аномалії рефракції виготовлені з термореактивного 
сополімеру, який отримують, головним чином, з силоксан-акрилату, трифторетил метакрилату та 
метилметакрилату. 
 
Жорсткі газопроникні склеральні контактні лінзи Paragon NormalEyes™ з пафлюфокону D 
(фірмова назва: HDS 100) — пафлюфокон D сприяє простішому накладанню лінз на очі. Ці лінзи 
виготовлені з пафлюфокону D — полімеру кремнефтористого акрилату, який містить домішки 
барвників D&C зеленого №6 та (4-[(2,4-диметилфеніл)азо]-2,4-дигідро-5-метил-2-феніл-3H-
піразолу-3-один) і D&C червоного №17.  
  
ДІАПАЗОН МОЖЛИВИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ЛІНЗ: 
 
Довжина хорди (D) ....................................................................... 15,5 мм 
Товщина у центрі .......................................................................... від 0,08 до 0,7 мм. 
Радіус кривини основної криволінійної поверхні ...................... від 5,80 до 10,50 мм 
Довжина половини хорди оптичної ділянки (OZ)  .................... від 2,50 до 4,50 мм 
Ширина перехідної ділянки від J1 (w) ........................................ до 2,5 мм 
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Контактні лінзи для денного часу Paragon NormalEyes™  призначені, в першу чергу, для 
пацієнтів, які відповідають наведеним нижче критеріям. 
 
 Аномалія рефракції від -30,00 до +30,00 діоптрій з астигматизмом до 20,00 діоптрій, 
 кератометрія від 35 до 70 діоптрій, 
 гострота зору від 20/20 до 20/1000 
 
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПІДБОРУ ЛІНЗ 
  
Підбір контактних лінз для денного часу Paragon NormalEyes™  проводять для того, щоб знайти 
необхідний для даного пацієнта профіль лінз, який забезпечує належний проміжок між лінзою та 
рогівкою і прилягання лінзи до кон'юнктиви очного яблука за обідком рогівки. Досягнення цієї 
мети забезпечується конструкцією лінз та способом підбору. Здійснюючи підбір, необхідно 
знайти лінзи, які при нормальному центруванні мають кривину основної криволінійної поверхні 
приблизно на 0,50 - 2,00 діоптрії меншу ніж найбільш плаский меридіан рогівки. Якісно 
підібрані лінзи повинні мати належну сагітальну глибину, щоб запобігти нахилу по осі Z, а також 
забезпечувати центрування відносно апексу рогівки.   Належний профіль сагітальної глибини 
якісно підібраних лінз повинен також забезпечувати відсутність контакту лінзи з поверхнею 
очного яблука на межі перехідної та контактної ділянок та запобігати значному зіткненню з 
кон'юнктивою очного яблука на периферичній ділянці лінз.  Правильно підібрані лінзи повинні 
забезпечувати належну величину проміжків між задньою поверхнею лінз та центральною і 
парацентральною ділянками рогівки, а також її обідком. 
 
У системі підбору контактних лінз Paragon NormalEyes™ використовуються подані нижче сталі 
параметри.   
 
 Діаметр сферичної оптичної ділянки = 8,0 мм 
 Ширина перехідної ділянки = 1,25 мм 
 Товщина криволінійної оптичної ділянки = 0,22 мм + 0,02 
 Вигин контактної ділянки, спрямований опуклістю до поверхні очного яблука 
 Контактну ділянку з двома осями та різницею у 4° між мілким та глибоким меридіанами 
 Загальний діаметр = 15,5 мм 
 
У рідкісних випадках ширина оптичної та перехідної ділянок може бути змінена за окремим 
замовленням.  Пацієнтам з незвичайно малими діаметрами рогівок можуть пасувати лінзи з 
оптичними ділянки меншого розміру.  Якщо діаметр рогівки більший за 10,8 мм, 
рекомендуються лінзи стандартних параметрів.  Якщо діаметр рогівки перевищує 12,8 мм, 
рекомендуються лінзи більшого загального діаметра зі звичайними значеннями всіх інших 
сталих параметрів. 
 
При підборі контактних лінз необхідно вирішити чотири основні завдання: 
 

1. Радіус кривини основної криволінійної поверхні повинен бути більшим за радіус апекса 
рогівки. При цьому задня поверхня лінзи повинна бути еквідистантною до поверхні 
рогівки і не торкатися апекса рогівки та оптичної ділянки діаметром 8,0 мм.  

  
2. Необхідно, щоб задня поверхня лінзи у жодній точці не торкалася рогівки та її обідка, і 

після обтиснення кон'юнктиви забезпечувався проміжок приблизно 80 мікрон на межі 
перехідної та контактної ділянок (довжина хорди 10,5 мм) між задньою поверхнею лінзи 
та очним яблуком. 
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3. Необхідно підібрати відповідний кут контактної ділянки, при якому точки найбільшого 
контакту лінзи зі склерою розташовуються поблизу середньої частини цієї ділянки 
(приблизна довжина хорди 13,0 мм). 

 
4. Діаметр лінзи та кут контактної ділянки підбирають такими, щоб забезпечити мінімальне 

обтиснення кон'юнктиви. 
 
Виконання цих завдань забезпечується при використанні контактних лінз Paragon NormalEyes™ 
та методики підбору лінз, яка викладена нижче. 
 
Прогнозування результатів користування лінзами 
 
Проведені клінічні дослідження не виявили надійних методів, які б дозволили прогнозувати, які 
пацієнти зможуть комфортно користуватися лінзами весь денний час.  
 
Контактні лінзи для денного часу Paragon NormalEyes™  здатні забезпечити пацієнтові повну 
корекцію аномалії рефракції. Рівень корекції та гострота зору, яка досягається у результаті, 
залежить від багатьох факторі, зокрема, від величини аномалії рефракції, відмінності 
рефракційного циліндра від циліндра рогівки, якості центрування та прогину лінзи.  Результати 
клінічних досліджень виявили середні рівні корекції аномальної рефракції, але результати 
корекції у конкретного пацієнта можуть значно відрізнятися від цих середніх значень. 
 
АНАЛІЗ РИЗИКІВ 
 
Рівень ризиків, пов'язаних з користуванням контактними лінзами, є незначним.  Очікуваний 
рівень ризику при користуванні контактними лінзами для денного часу Paragon NormalEyes™   
не більший, ніж при користуванні іншими жорсткими газопроникними контактними лінзами. 
 
У пацієнтів, які користуються жорсткими контактними лінзами, найчастіше спостерігаються два 
побічні ефекти: набряк та тьмяність рогівки.  Ці побічні ефекти можуть спостерігатися також у 
деяких пацієнтів з контактними лінзами для денного часу Paragon NormalEyes™.  До інших 
побічних ефектів, які іноді проявляються у користувачів будь-яких жорстких контактних лінз, 
належать біль, почервоніння, сльозоточивість, подразнення очей, виділення з очей, подряпини 
поверхні очей, а також порушення зору.  Такі явища зазвичай мають тимчасовий характер, якщо 
пацієнт одразу ж знімає контактні лінзи та отримує професійну медичну допомогу.  Неправильно 
підібрані лінзи, які не забезпечують належного проміжку між задньою поверхнею лінзи та 
рогівкою, можуть спричинити деформацію поверхні рогівки, що призводить до порушення зору.   
Таке порушення зору рідко триває до наступної доби, якщо пацієнт зняв контактні лінзи перед 
сном та нормально спав уночі. 
 
В рідкісних випадках можуть спостерігатися тривалі або незворотні побічні явища: рубцювання 
рогівки, погіршення зору, інфекційні захворювання очей, виразка рогівки, запалення райдужної 
оболонки ока або утворення нових судин у тканинах ока.  Належний контроль стану очей 
пацієнта дозволяє звести до мінімуму ці побічні прояви або повністю запобігти їм.  Пацієнтам 
необхідно роз'яснити, що у випадку проявів будь-яких відхилень від нормального стану очей 
контактні лінзи необхідно зняти.  Пацієнтів необхідно попередити про те, що контактними 
лінзами заборонено користуватися, якщо у навколишньому середовищі наявні шкідливі 
речовини.  Пацієнтам необхідно роз'яснити важливість та необхідність відвідання у подальшому 
лікаря-окуліста з метою контролю стану очей. 
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ПІДБІР КОНТАКТНИХ ЛІНЗ ДЛЯ ДЕННОГО ЧАСУ PARAGON NORMALEYES ™ 
 
Діагностика та попередній відбір лінз 
     
Початковий варіант лінз визначається за результатом площинної кератометрії з урахуванням як 
другорядного фактора діаметра рогівки (видимого горизонтального діаметра райдужної оболонки).  
Рекомендується дотримуватися загального правила, згідно з яким обирають лінзу, основна криволінійна 
поверхня якої є більш пласкою, ніж результат площинної кератометрії.  При замовленні лінз розміри 
можна задавати з кроком 0,1 мм, але радіус кривини основної криволінійної поверхні зазвичай задають з 
кроком  0,4 мм.  На відміну від рогівкових лінз GP радіус кривини основної криволінійної поверхні може 
відрізнятися від результату математичного розрахунку.  Глибина вигину перехідної ділянки (RZD) 
визначається на основі прийнятого значення радіусу основної криволінійної поверхні та величини підняття 
рогівки на мілкому меридіані.   Кут контактної ділянки (LZA) діагностичних лінз відповідає усередненому 
значенню, визначеному статистичними методами на основі результатів біометричних вимірів контуру 
рогівки.  Конкретне значення кута контактної ділянки (LZA) визначають методом проб, використовуючи 
діагностичний набір контактних лінз.  
 
Для попереднього відбору діагностичних лінз можна скористатися наведеною нижче таблицею шуканих 
параметрів підбору лінз Paragon NormalEyes™ : 

 

 
 
 
У більшості випадків визначений таким чином радіус кривини основної криволінійної поверхні лінзи буде 
остаточним значенням для лінзи, прописаної на конкретне око. 
 

Вибір діагностичних лінз 
 
Приклад:  Результат площинної кератометрії = 43,75, HVID = 11,8; З таблиці шуканих результатів 
знаходимо варіант діагностичної лінзи: 
 
 

Радіус основної криволінійної поверхні:   8,20     RZD:  0,950   кут LZA: - 60 / 64  
 
Знаходимо ці лінзи у діагностичному комплекті та перевіряємо виконання критеріїв підбору 
 
 
 
 
 
 

Результат площинної 
кератометрії звичайної 

рогівки 

Запропонований 
BCR

Запропонований
Dx RZD

Запропонований 
Dx LZA

Радіус кривини більше 7.40 1.150 60-64

 від  47.50 до 48.37 7.40 1.050 60-64

 від  46.50 до 47.37 7.40 0.950 60-64

 від  45.00 до 46.37 7.80 1.000 60-64

 від  44.25 до 44.87 7.80 0.900 60-64

 від  42.75 до 44.12 8.20 0.950 60-64

 від  41.75 до 42.62 8.20 0.850 60-64

 від  40.50 до 41.62 8.60 0.900 60-64

Кривина менша за 8.60 0.800 60-64

Діаметр рогівки > 12.2 збільшити LZA 2°
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Що слід робити у випадку недостатнього комфорту; 
 

Якщо  
Лінзи відцентровані  
Бульбашки відсутні 
Дотик в межах обідка відсутній 
Поверхні чисті 

 
але наявне надмірне обтиснення кон'юнктиви, 

 
слід 
 
Зменшити LZA та збільшити RZD. 
 
        
Зовнішній вигляд лінз та ока 
 
Якщо 
  

Глибина вигину лінзи занадто велика  це призведе до наступних наслідків: 
(занадто глибокий вигин), занадто великий проміжок між лінзою та 

поверхнею очного яблука товщина шару сліз 
поза лінзою перевищує 100 µ  

       при накладанні лінз часто виникають  
       бульбашки 
       надмірна герметизація у периферичній частині 
       лінзи знімаються з трудом 
       комфорт недостатній  
       це призводить до зниження зору 
Якщо  
 

Вигин лінз занадто малий   це призведе до наступних наслідків: 
 (недостатньо глибокий),    наявність дотику в межах обідка 
       комфорт недостатній 
       це призводить до зниження зору 

це створює додаткову тьмяність рогівки 
наявність значного підняття краю 

Приблизне регулювання “вигину” 
 

Змінювати RZD можна з кроком 25 мікрон.  Зазвичай при замовленні лінз застосовується крок 
50 мікрон. 

 
Можна змінювати радіус кривини основної криволінійної ділянки з кроком 0,1 мм.  Зазвичай при 
замовленні лінз застосовується крок 0,4 мм (приблизно 2,00 діоптрії).   При збільшенні на 0,4 мм 
вигин на діаметрі оптичної ділянки 8,0 мм змінюється приблизно на 75 мікрон. 

 
При зменшенні LZA на 1 градус підняття краю збільшується приблизно на 40 мікрон, і одночасно 
зменшується глибина вигину на стику RZD-LZA  Щоб загальний вигин не змінився, при 
зменшенні LZA на 1 градус необхідно збільшити RZD на 50 мікрон.  Таким чином, протилежні 
зміни RZD на 50 мікрон та LZA на 1 градус дають зміну загального вигину приблизно на 10 
мікрон. 
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лінзою та поверхнею очного яблука відповідний але збільшується у напрямку центру лінзи, це означає, що 
основна криволінійна поверхня занадто круто вигнута, і у остаточному варіанті замовлення лінз необхідно 
зазначити необхідність більш пласкої основної криволінійної поверхні. 
 
При першому накладанні на око якісно підібраної лінзи вона відцентровується, і на флуоресцентному 
зображенні видно наявність проміжку між лінзою та рогівкою на центральній та парацентральній ділянках, 
а також її еквідистантність відносно склери та відсутність зіткнення з судинами кон'юнктиви.   
 
При невідповідному підборі лінзи на початковому зображенні можуть бути наявні будь-які з поданих 
нижче дефектів. 
 

 Бульбашки розміром більше 1,0 мм 
 Наявність дотику в межах оптичної ділянки 
 Надмірний проміжок між перехідною ділянкою лінзи та поверхнею очного яблука 
 Значний контакт [дуга чорного кольору] на стику перехідної та контактної ділянок 
 Зіткнення з судинами кон'юнктиви 
 Надмірний проміжок між краєм лінзи та поверхнею очного яблука 

 
Наявність будь-якої ознаки неправильного підбору лінзи призводить до неможливості досягнення 
оптимального комфорту, гостроти зору та легкості знімання лінзи.  Перед тим, як оформлювати 
замовлення, необхідно, оптимально підібрати потрібні лінзи, використовуючи з цією метою діагностичні 
лінзи. 
 
РОЗ'ЯСНЕННЯ ПРИЧИН ПРОБЛЕМ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКАТИ ПРИ ПІДБОРІ ЛІНЗ 
 

 Наявність контакту з центральною ділянкою рогівки, сильнішого за ледь-ледь відчутний 
дотик 

 Наявність бульбашки у центральній частині лінзи 
 Дуга чорного кольору, яка свідчить про наявність контакту в межах обідка 
 Наявність зіткнення з судинами кон'юнктиви, яке свідчить про відсутність підняття краю 

 
 
 
1.  Наявність контакту з центральною ділянкою рогівки, сильнішого за ледь-ледь відчутний дотик 
 
Контакт лінзи з центральною ділянкою рогівки може бути наявним з двох поданих нижче причин.  Перш 
за все, можливо, неправильно обрана основна криволінійна поверхня.  Перевірте ще раз результати 
кератометрії або рогівкової топографії, щоб впевнитися у тому, що кривина обраної лінзи трохи менша за 
кривину апекса рогівки.  Якщо основна криволінійна поверхня більш пласка ніж результат площинної 
кератометріі, і ця різниця перевищу 0,3 мм, причиною цього майже завжди є те, що сагітальна глибина по 
відношенню до рогівки на краю оптичної ділянки більша, ніж у центрі цієї ділянки.  Якщо глибина вигину 
перехідної ділянки занадто мала, лінза буде мати недостатню сагітальну глибину відносно тієї ж самої 
хорди рогівки, навіть при правильному радіусі кривини основної криволінійної поверхні.  Навіть якщо 
основна криволінійна поверхня лінзи значно більш пласка, ніж результати кератометрії, така лінза при 
занадто малій глибині вигину RZD може не забезпечувати належний проміжок над всією площиною 
рогівки.   
 
У такому випадку усунути дотик до рогівки можна, збільшивши RZD.  Проміжок між лінзою та поверхнею 
очного яблука збільшиться на контактній ділянці та стику з перехідною ділянкою.  
 
2. Наявність бульбашки у центральній частині лінзи 
 
Бульбашка у центральній частині лінзи може з'явитися з двох наступних причин:  По-перше, обрана 
основна криволінійна поверхня може мати занадто великий вигин, через що проміжок між лінзою та 
поверхнею рогівки  в центрі оптичної ділянки є більшим, ніж на краю цієї ділянки.  Це може трапитися, 
якщо рогівка має значний ексцентриситет.  У такому випадку оберіть лінзу з наступним меншим 
значенням радіусу основної криволінійної поверхні.  Другою можливою причиною занадто великого 
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вигину можуть бути RZD або LZA.  Якщо підняття краю є відповідним, зменшіть RZD.  Це призведе до 
зменшення проміжку від лінзи до рогівки на всій площині оптичної ділянки, і бульбашка не буде 
виникати.  Якщо підняття краю невідповідне, і та наявне обтиснення кон'юнктиви, зменшіть LZA, а не 
RZD.  В результаті цього зменшиться проміжок між лінзою та поверхнею очного яблука на всій площині 
від стику RZD-LZA в напрямку до центра. 
 
3. Наявний дотик в межах обідка та проміжок на ділянці дотику (дуга чорного кольору в межах 

обідка) 
 
Причиною дотику в межах обідка з проміжком на ділянці дотику завжди є те, що глибина вигину LZA 
занадто мала.  В цьому випадку можна збільшити LZA.  Якщо наявність дотику проявляється у формі 
дуги, збільшіть кут на 2 градуси, а якщо у формі повного кола — на 4 градуси.  Якщо проміжок в межах 
дотику є ідеальним, слід змінити RZD в протилежний бік.  На кожний 1 градус зміни LZA слід змінити 
RZD на 50 мікрон. 
  
4. Надмірний проміжок у парацентральній ділянці та наявність бульбашок на перехідній ділянці 

лінзи 
 
Бульбашки на перехідній ділянці виникають, якщо опуклість лінзи у парацентральній ділянці перевищує 
опуклість очного яблука.  Це може статися, якщо обрано занадто пласку основну криволінійну поверхню 
та трохи надмірний LZA.  Опуклість лінзи зменшиться, якщо обрати трохи меншу глибину вигину LZA.  
Спробуйте змінити LZA на 1 градус, щоб глибина вигину зменшилася.  Зазвичай у цьому випадку немає 
необхідності у одночасній зміні RZD. 
 
Якщо бульбашки наявні, а підняття краю виявилося ідеальним, і проміжок у центрі трохи надмірний, 
зменшення RZD на 25 або 50 мікрон може усунути бульбашки у парацентральній ділянці без змін LZA 
або BCR. 
 
5. Зіткнення з судинами кон'юнктиви, наявність якого свідчить про відсутність підняття краю 
 
Найчастіше разом з цим спостерігаються бульбашки або надмірний проміжок у парацентральній ділянці.  
Оскільки контактна ділянка має вигин, спрямований опуклістю криволінійної поверхні очного яблука, при 
занадто великому або надмірному LZA буде занадто великий проміжок в межах обідка, і при цьому на 
краю лінзи буде зіткнення.  Зменшення LZA призведе до збільшення підняття краю та зменшення 
проміжку в межах обідка.  Збільшення LZA, навпаки, зменшить підняття краю та збільшить проміжок в 
межах обідка.  При зміні LZA на 1 градус підняття краю та проміжок на стику LZA з RZD зміняться 
приблизна на 40 мікрон. 
 
6. Надмірне підняття краю 
 
Ця проблема часто супроводжується наявністю дуги чорного кольору в межах обідка.  Це може також 
трапитися, якщо лінза має занадто плаский профіль через малу глибину вигину RZD.  Дослідіть 
флуоресцентне зображення при легкому натисканні на центр лінзи, обмежуючи при цьому до мінімуму 
нахил лінзи.  Якщо лінза торкається поверхні рогівки у центрі, глибина вигину RZD є занадто малою для 
належної оцінки LZA.  Зніміть цю лінзу та накладіть на око іншу з більшою глибиною вигину RZD.  Якщо 
при накладанні цієї лінзи на око буде наявним проміжок у центрі та надмірне підняття краю, глибина 
вигину LZA є занадто малою.  Найчастіше при такій комбінації параметрів буде спостерігатися дуга 
чорного кольору, яка свідчить про наявність дотику.  Для зменшення підняття краю та збільшення 
проміжку в межах обідка на стику LZA та RZD необхідно обрати лінзу з більшим LZA.  При правильно 
обраному LZA може бути необхідним насамкінець скоригувати RZD, щоб забезпечити належний 
проміжок в межах обідка та відсутність зіткнення з кон'юнктивою. 
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ТАБЛИЦЯ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ 
 

Проблема Можлива причина Спосіб вирішення 
Надмірний дотик 
до рогівки 

 Основна криволінійна поверхня занадто 
пласка  

 Занадто мала глибина вигину перехідної 
ділянки  

 Занадто мала глибина вигину LZA 

 Збільшіть глибину вигину контактної ділянки 
 Збільшіть кут контактної ділянки 

Наявність 
бульбашки у 
центральній 
частині лінзи 

 Занадто крутий вигин основної 
криволінійної поверхні 

 
 Занадто великий загальний вигин 

 Збільшіть радіус основної криволінійної 
поверхні, щоб вона стала більш пласкою 

 
 Зменшіть глибину вигину перехідної ділянки 

Незадовільне 
латеральне 
центрування 

 недостатня сагітальна глибина  
 
 невідповідний діаметр лінзи 

 Збільшіть глибину вигину контактної ділянки 
 Збільшіть кут контактної ділянки  
 Збільшіть загальний діаметр* 

Поверхнева 
плямиста 
тьмяність 

 невідповідний вигин лінзи 
 забруднена поверхня лінзи 
 Токсичність засобу догляду 

 Збільшіть глибину вигину контактної ділянки 
 Збільшіть кут контактної ділянки 
 Очистіть лінзу або замініть її  

Зіткнення з 
судинами 
кон'юнктиви 

 Кут контактної ділянки занадто великий 
 Занадто великий загальний вигин (завеликий 

проміжок між лінзою та поверхнею очного 
яблука) 

 Діаметр рогівки занадто великий для 15,5 мм 
лінзи 

 Зменшіть кут контактної ділянки 
 Зменшіть глибину вигину перехідної ділянки  
 Збільшіть загальний діаметр* 

Надмірне підняття 
краю  

 Загальний вигин замалий 
 Занадто мала глибина вигину контактної 

ділянки 

 Якщо лінза торкається апекса, збільшіть 
глибину вигину перехідної ділянки  

 Якщо лінза не торкається апекса, збільшіть кут 
контактної ділянки 

 

Труднощі при 
зніманні лінзи 

 Занадто велика глибина вигину перехідної 
ділянки  

 Кут контактної ділянки завеликий 

 Зменшіть глибину вигину перехідної ділянки  
 Зменшіть кут контактної ділянки 
 

Лінза погано 
тримається на 
належному місці 

 Занадто малий вигин перехідної ділянки 
 Занадто мала глибина вигину LZA  
 Занадто малий діаметр 

 Збільшіть глибину вигину контактної ділянки  
 Збільшіть кут контактної ділянки 
 Збільшіть діаметр 

Надмірний 
проміжок між 
лінзою та 
поверхнею очного 
яблука 

 Занадто мала глибина вигину перехідної 
ділянки  

 занадто малий діаметр 

 Збільшіть глибину вигину контактної ділянки 
 Збільшіть загальний діаметр* 

На предметах 
спостерігаються 
відблиски, яскраві 
плями або 
фантомні 
зображення 

 Прогин лінзи 
 Залишковий астигматизм 

 Збільшіть товщину центральної частини лінзи 
 Зверніться до консультанта компанії Paragon з 

запитом щодо можливості замовлення лінз з 
тороїдальною передньою поверхнею 

Затуманювання 
зору  

 лінзи забруднені 
 невідповідний догляд або поводження з 

лінзою  
 застосування засобів для видалення макіяжу 

очей, які мають олійну основу 

 Див. “Вказівки пацієнтам щодо догляду за 
лінзами” 

Низька гострота 
зору при 
користуванні 
лінзами  

 невідповідне центрування лінзи 
 невідповідна оптична сила лінзи 
 Прогин лінзи або залишковий астигматизм 
 Лінзи забруднені 

 Див. незадовільне центрування лінзи 
 Перевірте, чи не має надмірної 

рефракції/оптичну силу лінзи 
 Див. відблиски, яскраві плями або фантомні 

зображення 
 Див. затуманювання зору 

*зазвичай при підборі діаметр збільшують з кроком 2,0 мм до 17,5 мм  
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ПОДАЛЬШИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ДОГЛЯД 
 
1. Подальший нагляд лікаря-окуліста згідно з графіком, який він призначить, дозволяє забезпечити 

довготривале користування контактними лінзами.  Під час подальших візитів до лікаря-окуліста 
необхідно оцінити рухливість лінзи, її центрування, рівень комфорту та флуоресцентне 
зображення.  Рухливість лінзи буде зменшуватися, оскільки в процесі адаптації сліз виділяється 
дедалі менше.  Пацієнт також повинен менше відчувати наявність лінз на очах.  Необхідно 
проконтролювати гостроту зору та стан очей, зокрема, перевірити відсутність набряку та/або 
тьмяності рогівки. 

 
2. Для підтвердження оптичної сили лінз та якості зору рекомендується перевірити гостроту зору 

при накладених на очах лінзах та спосіб сферично-циліндричної надмірної рефракції.  
 

3. Необхідно проконтролювати правильність підбору та застосування матеріалів, які 
використовуються для догляду за лінзами, а також перевірити лінзи, щоб впевнитися у тому, що 
методи очищення забезпечують підтримання їхньої поверхні у належному стані. 
 

4. Після того, як лінзи знято, проведіть ретельне біомікроскопічне обстеження рогівки, обідка, 
кон'юнктиви очного яблука та прилеглих структур. 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ГРАФІК КОРИСТУВАННЯ ЛІНЗАМИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 
 
Незважаючи на те, що багато лікарів розробили власні графіки користування лінзами на початковому 
етапі, рекомендується дотримуватися наведених нижче інструкцій. Пацієнтів слід попередити про 
необхідність обмеження тривалості користування лінзами згідно з графіком, рекомендованим лікарем-
окулістом, незалежно від рівня комфорту, який вони відчувають під час користування цими лінзами.  
 
Пацієнтів обов'язково необхідно проінструктувати про необхідність зняти лінзи у випадку будь-яких 
сумнівів. Важливо, щоб пацієнти, які нещодавно почали користуватися цими лінзами, знімали їх у випадку 
значного відчуття сторонньої частки в оці. Пацієнта слід проінструктувати про те, що при появі відчуття 
сторонньої частки в оці лінзи необхідно зняти, очистити, зволожити і знову накласти на очі. Якщо це 
відчуття не зникає, лінзами користуватися забороняється. 
 
Якщо пацієнт під час користування лінзами постійно відчуває їх на очах, про це слід повідомити лікаря-
окуліста, щоб він проконтролював стан лінз та очей. Цей візит до лікаря найкраще спланувати по кількох 
годинах користування лінзами, і пацієнт повинен відвідати лікаря з лінзами на очах. Протягом цього візиту 
є чудова можливість оцінити як лінзи, так і очі пацієнта, а також слізну плівку на лінзах та під ними, коли 
лінзи накладені на очі. 
 
У випадку відсутності клінічних ознак та ускладнень пацієнтові можна дозволити продовжувати 
користуватися лінзами до наступного контрольного візиту до лікаря. 
 
Графік користування лінзами у денний час на початковому етапі лікар може встановити на свій розсуд. 
 1-й день   3 години  
 2-1 день   6 годин 
 З 3-го по 5-й день  9 годин 
 З 6-го по 8-й день   12 годин 
 9-й день  Весь денний час 
 
ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ЛІНЗАМИ 
  
Для очищення та зберігання цих лінз можна застосовувати стандартні методики, рекомендовані для 
жорстких газопроникних контактних лінз.  Правила догляду за склеральними лінзами передбачають 
споліскування цих лінз фізіологічним розчином, який не містить консервантів, після кожного застосування 
розчинів для зберігання та догляду за лінзами. При накладанні на очі заглибини лінз слід заповнити 
фізіологічним розчином, який не містить консервантів.  



 

Пацієнтам
горизонта
розчин, щ
лінзи на о
 
Для зніман
присмокту
 
 ЗА

ок
пр

 
ГРАФІКИ
 
Можна ко
 
СТАН ПР
 
 ЗА

 
Кожна лін
Лінзи мож
полоксамі
целюлозу,
(0,0005%)
криволіній
кут контак
минулому
вийняти з 
консерван
 *B

 
Пацієнта н
можна збе
п'яти (25) 
перед вид
лікар-окул
інструкцій
 
ЗВІТНІСТ
 
Про всі се
пов'язані з
 
Виробник
Paragon V
947 E. Imp
Mesa, Ariz
 

 
 
1-800-528-
1-480-892-
1-480-926-

м слід роз'ясни
альному полож
о не містить к
ко можна вик

ння лінз паціє
ується до лінз

АСТЕРЕЖЕН
кулісту у нест
ривести у нал

И ВІДСТАНІ

ористуватися с

РИ ПОСТАЧ

АСТЕРЕЖЕН

нза Paragon N
жуть постачати
ін, гідроксиал
, Glucam та ко
.  На капсулі з
йної поверхні
ктної ділянки,
у у пацієнта бу
цього розчин

нтів, і лише по
Boston SIMPLUS®

необхідно поп
ерігати у конт
діб від дати в
ачею пацієнту
ліст повинен д
й застосування

ТЬ ЩОДО Н

ерйозні неспри
з лінзами, нео

к: 
Vision Sciences
pala Avenue 
zona 85204-66

-8279 
-7602 
-7369   ФАКС

ити, що наклад
женні, і піднос
консервантів, 
користовувати

єнтам здебільш
зи.  

ННЯ:  Контакт
терильному ст
ежний до заст

І ВІД ВЕРХІВ

стандартними

АННІ  

ННЯ:  Лінзи по
лінзами

NormalEyes™
ися у сухому 
кілфосфонат, 
онсерванти хл
з лінзою, етик
, оптична сил
, товщина у це
ули алергічні п
ну та занурити
отім очищуват
® є зареєстровани

передити про т
ейнері, не від
відправлення (
у необхідно оч
дотримуватис
я обраного де

НЕСПРИЯТЛ

иятливі події т
бхідно повідо

. Inc. 

19 

С                       

дати лінзи на 
сити лінзи до 
яким заповне
и спеціальний 

шого необхідн

тні лінзи для
тані.  Перед ти
тосування ста

ВКИ ТА ПЕР

и графіками. 

остачаються у
и, їх необхідно

™ постачається
стані або у ро
борну кислот

лоргексидину г
кетці на упако
а у діоптріях, 
ентрі, серійни
прояви, пов'яз
и на 24 години
ти, дезінфікув
им товарним знак

те, що цей роз
криваючи йог
(див. етикетку
чистити та пр
я правил пово
езінфекційного

ЛИВИХ РЕАК

та реакції, що
омити виробни

                  
ZQF060001

очі слід, нахи
очей можна б
ні заглибини 
аплікатор.   

но використов

я денного час
им, як користу
ан. 

ЕТВОРЕННЯ

у нестерильно
о очистити та 

я у нестерильн
озчині Boston 
ту, натрію бор
глюконат (0,0
овці або у інво
загальний діа

ий номер, дата
зані з будь-як
и у стерильний
ати та видават
ком компанії Bau

зчин забороня
го, до видачі п
у на упаковці)
одезінфікуват
одження, які д
о розчину, які

КЦІЙ       

 трапилися з п
ика. 

UK – 06/12 

иливши голову
було знизу.  У
лінз, не витеч

вувати спеціал

су Paragon N
уватися лінзам

Я ДАНИХ КЕ

му стані.  Пер
привести у на

ному стані в о
SIMPLUS®*. 
рат, натрію хл
003%) та поліа
ойсі зазначені 
аметр, глибин
а постачання т
ким з цих інгре
й фізіологічни
ати для корист
usch & Lomb. 

яється викори
пацієнтові  пр
). Якщо лінзи 
ти. Зберігаючи
діють щодо ін
і стосуються т

пацієнтами, як

Сертифіко

у так, щоб обл
У цьому випадк
че.  Для спрощ

льний аплікат

NormalEyes™
ми, їх необхід

ЕРАТОМЕТР

ред тим, як ко
алежний до за

окремій пласт
  Цей розчин м
лорид, гідрокс
амінопропілу 
наступні дані

на вигину пере
та колір лінзи
едієнтів, лінзи
ий розчин, яки
тування пацієн

истовувати пов
ротягом не біл
зберігалися д
и лінзи у своє
ших лінз RGP
тривалого збе

кі користують

ований предс

Тел.: +
Факс:: +

личчя було у 
ку фізіологічн
щення наклада

тор, який 

™  лікарю-
дно очистити т

РІЇ 

ористуватися 
астосування с

тиковій капсул
містить 
ипропілметил
бігуанідин 
і: радіус основ
ехідної ділянк
. Якщо в 
и необхідно 
ий не містить 
нту. 

вторно. Лінзи
льше двадцяти
довше 25 діб, ї
єму кабінеті, 
P. Дотримуйте
рігання. 

ься лінзами, а

ставник у Євр
Emergo Eu
Molenstraa
2513 BH Г

Нідерла
+ (31) 70 345 8
+ (31) 70 346 7

 19

ний 
ання 

та 

стан. 

лі. 

л 

вної 
ки, 

и 
и 
їх 

есь 

бо 

ропі 
urope 
at 15 
Гаага 
анди 
8570 
7299 


