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Ο τορικός φακός επαφής σιλικόνης-υδρογέλης, μηνιαίας αντικατάστασης με 
69% περιεκτικότητα νερού, οπίσθια επιφάνεια 2 καμπύλων, ασφαιρικό σχε-
διασμό άκρων και ενσωματωμένη προστασία UV. 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
Το υλικό σιλικόνης-υδρογέλης „Aerofilcon A“, σε 
συνδυασμό με την καινοτόμο γεωμετρία για περισσό-
τερη σταθερότητα του άξονα, έχει κάνει εφικτό τη 
δημιουργία ενός μηνιαίου φακού επαφής που προ-
σφέρει ιδανική ισορροπία μεταξύ υγρασίας και οξυ-
γόνωσης καθώς και σταθερή οπτική οξύτητα. 
Ο φακός “Contaview excellence toric UV” δημιουργεί 
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες όσων αφορά την 
άνεση κατά τη διάρκεια χρήσης τόσο για φυσιολογικά 
μάτια όσο και για μάτια με μεγάλες πρωτεϊνικές ενα-
ποθέσεις στη δακρυική στοιβάδα ακόμα και μετά από 
πολλές ώρες χρήσης. Η μεγάλη ανάγκη του κερατο-
ειδή χιτώνα για οξυγόνο, καλύπτεται από τη μεγάλη 
διαπερατότητα οξυγόνου ακόμα και σε μεγάλες διο-
πτρίες. 
Ο μηνιαίος φακός επαφής “Contaview excellence 
toric UV” εξειδικεύεται όχι μόνο για χρήστες που 
επιθυμούν να έχουν το υψηλότερο επίπεδο άνεσης 
μετά από πολλές ώρες χρήσης, αλλά ακόμα και 
γι’αυτούς που απαιτούν τον πιο “ασφαλή” φακό επα-
φής σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη απόδοση . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θέση βαριδιών στις 0° και 180° 
 
Ο φακός επαφής “Contaview excellence toric UV” 
συστήνεται για τη διόρθωση αστιγματικών διαθλαστι-
κών προβλημάτων . 
 

 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ 
Με το νεοσχεδιασμένο υλικό “Aerofilcon A”, με  DK/t   
76x10-9, και άριστη ποιότητα, γίνεται αισθητή η  
 
 

 
μαλακή υφή του φακού ,προσφέροντας συνεπώς 
μεγαλύτερη άνεση. Το ενσωματωμένο φίλτρο  
UV προσφέρει περεταίρω προστασία από την επι-
βλαβή ακτινοβολία. 
Η ύπαρξη πλάσματος στους “Contaview excellence 
toric UV”  δεν δημιουργεί επίστρωση, αλλά προκαλεί 
ομαλοποίηση της επιφάνειας του φακού. Η νέα μι-
κρό-ομογενή δομή της επιφάνειας προσφέρει μακράς 
διάρκειας ύγρανση. 
 
ΔΟΜΗ 
Η σταθερότητα ενός φακού επαφής καθορίζεται από 
τη γεωμετρία του και τη δομή ελαστικότητάς του.  
 
Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Ο καινοτόμος σχεδιασμός διπλής τορικής επιφά-
νειας, επιτρέπει γρήγορη και διαρκή ευθυγράμμιση 
του άξονα στον οφθαλμό , γεγονός που επιβεβαιώνει 
την καλύτερη δυνατή  και διαρκή άνεση.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power Map 
 

Λόγω αυτής της γεωμετρίας ο φακός μπορεί να το-
ποθετηθεί  περιστραμένος το ανώτερο κατά 90˚ του 
άξονα. Σε σύγκριση με τις γεωμετρίες πρισματικής 
σταθερότητας, η δυνατότητα περιστροφής είναι συ-
νήθως μικρότερη και η σωστή θέση επιτυγχάνεται σε 
πολύ πιο σύντομο διάστημα. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γεωμετρία του τορικού φακού 
„Contaview excellence toric UV“ 

 
Μια εξαιρετικά μακράς διάρκειας συμβατότητα επι-
τυγχάνεται λόγω του μοναδικού σχεδιασμού των 
άκρων. Κατά το βλεφαρισμό υπάρχει άριστη ανανέ-
ωση του δακρυικού φιλμ κάτω από την επιφάνεια του 
φακού, επομένως και άριστη άνεση. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Yλικό FDA, ομάδα II            Aerofilcon A (69%) 
(φίλτρο UV, μη ιονικό ) 
Απόχρωση ανοιχτό τιρκουάζ 
Μέθοδος κατασκευής καλούπι συνεχούς ροής 
Περιεκτικότητα νερού 69% 
Οπίσθια επιφάνεια τορική διπλής καμπύλης 
Πρόσθια επιφάνεια διπλή τορική  
Πάχος κέντρου (with -3.00 dpt) 0.1mm 
Διαπερατότητα Οξυγόνου (Dk/t) 76 x 10-9 

Οπτική ζώνη  9.00mm 
Σταθεροποίηση συμμετρική-δυναμική 
 χωρίς πρίσμα (hybrid) 
Σημείο μαρκαρισμού του άξονα 0° - 180° 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Σύμφωνα με την τοποθέτηση ενός τορικού φακού 
“Contaview excellence toric UV” η αξιολόγηση των 
παραμέτρων μπορεί να καθοριστεί από μια 
περαιτέρω οπτομέτρηση με διαγνωστικούς φακούς. 
Ο φακός επαφής θα πρέπει να εφαρμόζεται κεντρικά 
στον οφθαλμό, να κινείται και να ‘γλιστρά’ ελαφρά 
κατά τον βλεφαρισμό καθώς και τις αντανακλαστικές 
κινήσεις των ματιών, ακόμα και ύστερα από τέσσερις 
ώρες χρήσης.  
 
Επιπρόσθετα κριτήρια ακολουθούν׃ 

- Οποιαδήποτε πιθανή πίεση των άκρων του 
φακού στον ιστό του επιπεφυκότα θα 
πρέπει να αποφεύγεται. 

- Σταθερή Οπτική Οξύτητα. 
- Καμιά φυσαλίδα αέρος δεν πρέπει να 

εμφανίζεται κάτω από το φακό κατά την 
εφαρμογή στον οφθαλμό. 

- Τα άκρα των φακών δε θα πρέπει να 
ανασηκώνονται από την επιφάνεια του 
ματιού 

       σε καμία κατεύθυνση του βλέμματος. 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                             
 

 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ 
 
Για τη φροντίδα των φακών “CONTAVIEW excel-
lence toric UV” τα υγρά της CONTOPHARMA 
“simply-one” ως λύση άνεσης ή το σύστημα 
υπεροξειδίου με το διάλυμα και τις αντίστοιχες 
ταμπλέτες “tab in one”μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 
Τα διαλύματα της CONTOPHARMA είναι εξαιρετικά 
κατάλληλα για εφύγρανση των φακών επαφής. Το 
διάλυμα “drop & see” κατάλληλο για περιπτώσεις 
μειωμένης παραγωγής δακρύων, υποστηρίζει τις 
κυτταρικές λειτουργίες του κερατοειδή χιτώνα, 
ισορροπώντας τα ενεργά συστατικά του. Με το 
διάλυμα “Lens & Lid” η επιφάνεια των φακών επαφής 
προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες μόλυνσης 
κατά τη διάρκεια χρήσης. 
Σε περίπτωση ανάγκης περεταίρω καθαρισμού, το 
μη αποξεστικό σαπουνάκι “i-clean!” είναι ιδανική 
λύση . 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 
 Μηνιαία αντικατάσταση συνίσταται για τους CON-
TOPHARMA “Contaview excellence toric UV” φα-
κούς επαφής. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 
Οι φακοί επαφής που απορροφούν ακτινοβολία UV 
δεν αποτελούν αντικατάσταση των φακών που 
προορίζονται για άλλες οπτικές ανάγκες, όπως οι 
διορθωτικοί φακοί ή τα γυαλιά ηλίου, τα οποία 
παρέχουν επίσης UV προστασία. Ο χρήστης θα 
πρέπει να προστατεύεται περαιτέρω από την 
ακτινοβολία χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα. 
 
Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι ποιο 
σημείο οι φακοί επαφής που απορροφούν UV 
ακτινοβολία μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα 
οφθαλμικών αλλαγών που προκαλούνται από τη UV 
ακτινοβολία. 
 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
 
Διάμετρος                         mm 14.40 
Βασική καμπυλότητα         mm 8.60 
Κλίμακα διοπτριών: 
Μυωπική dpt πλάνο έως -6.00 
           (διαβάθμιση ανά 0.25 διοπτρίες)  
 dpt -6.00 to -8.00 
           (διαβάθμιση ανά 0.50 διοπτρίες)  
Υπερμετρωπικοί               dpt              πλάνο έως +4.00 
           (διαβάθμιση ανά 0.25 διοπτρίες)  
 dpt               sph +4.00 to +6.00 
                                     (διαβάθμιση ανά 0.50 διοπτρίες)  
Κύλινδρος dpt -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 
Άξονες    0° έως 180° 

          (διαβάθμιση ανά 10º) 
Συσκευασία:   πακέτο 6 φακών επαφής σε 
πλίστερς  
 
 

           CONTAVIEW excellence toric UV 
 

Ιδανική ισορροπία μεταξύ ύγρανσης και οξυγόνωσης. 
 

Τέλεια και αξιόπιστη σταθερότητα. 
 


