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Ένας βιοσυμβατός φακός επαφής μηνιαίας αντικατάστασης με 54% 
περιεκτικότητα νερού, ένας νέος σχεδιασμός με ενσωματωμένη UV 
προστασία. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ 

 
Με το νέο και ιδιαίτερα βιοσυμβατό υλικό “Vitafilcon 
A” των φακών “CONTAVIEW premium toric UV” 
επιτύχαμε τη δημιουργία ενός μηνιαίου φακού επα-
φής απόλυτα βιοσυμβατού. 
 
Προκειμένου να αναπαράγουμε τις θετικές ιδιότητες 
του ανθρώπινου κερατοειδή χιτώνα σε ένα υλικό 
φακών επαφής, ουσίες συγγενικές με εκείνες του 
ανθρώπινου σώματος ενσωματώθηκαν σε ένα σύν-
θετο πολυμερές συστατικό, καθιστώντας τους “CON-
TAVIEW premium toric UV” έναν ιδιαίτερα ανεκτό 
φακό επαφής. 
 
Ειδικότερα χάρη της υψηλής περιεκτικότητας σε νερό 
και τις άριστες ιδιότητες ύγρανσης, ο συγκεκριμένος 
φακός συνίσταται επίσης και για περιπτώσεις οφ-
θαλμικής ευαισθησίας και ξηροφθαλμίας. 
 
 

             
 
Λόγω της ειδικά σχεδιασμένης ζώνης σταθερότητας 
στη μεταβολή της οξύτητας, ο χειρισμός των φακών 
“CONTAVIEW premium toric UV” έχει γίνει σημαντικά 
ευκολότερος. 
 
Η σημαντική αυτογενής και μακροπρόθεσμη ανεκτι-
κότητα των φακών έγινε πρωτίστως λόγω του νέου 
ανεπτυγμένου σχεδιασμού των ακρών του φακού . 
Κατά το βλεφαρισμό αναπτύσσεται μια πολύ απαλή 
αλληλεπίδραση μεταξύ βλεφάρων και φακών, παρέ-
χοντας επομένως άριστη άνεση κατά τη διάρκεια 
χρήσης των φακών. 
 

 
Αυτή η νέα κατασκευή τορικών φακών επαφής με 
δυναμική σταθεροποίηση καθιστά μια γρήγορη και 
σταθερή ρύθμιση για το φακό επαφής καθώς και 
λόγω της ισορροπημένης γεωμετρίας του φακού 
υψηλή και άμεση ανεκτικότητα. 
 
Ο φακός επαφής “CONTAVIEW premium toric UV” 
χρησιμοποιείται για τη διόρθωση αστιγματικών αμε-
τροπικών καταστάσεων όρασης, στις οποίες μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ένας τυποποιημένος φακός επα-
φής. 
 
Το υλικό “Vitafilcon A” το οποίο χρησιμοποιείται, 
παρέχει προστασία UV, προσφέροντας κατά συνέ-
πεια επιπλέον προστασία έναντι στην επιβλαβή 
ακτινοβολία. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Υλικό FDA, ομάδα IV  Vitafilcon A (46%) 
(φίλτρο UV,μη ιονικό) 
Απόχρωση: Ανοικτό πράσινο 
Μέθοδος κατασκευής:  Με καλούπι 
Περιεκτικότητα σε νερό: 54% 
Οπίσθια επιφάνεια: Τορική 
Κεντρικό πάχος (στις -3.00 dpt): 0.09mm 
Διαπερατότητα οξυγόνου  (Dk/L): 22 
Οπτικής Ζώνη: > 9.00mm 
Σταθεροποίηση :         δύναμη ελευθέρου πρίσματος 
Σημείο μακαρισμού του άξονα:            κάτω με 270°      
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
 

Σύμφωνα με την τοποθέτηση ενός σφαιρικού φακού “ 
CONTAVIEW premium UV” η αξιολόγηση των πα-
ραμέτρων μπορεί να καθοριστεί από μια περαιτέρω 
οπτομέτρηση με τους πρώτους διαγνωστικούς φα-
κούς. 
 
Υπάρχει δυνατότητα αρχικού τορικού μηνιαίου φακού 
“CONTAVIEW premium toric UV”,είτε από το δοκι-
μαστικό σετ είτε ως διαγνωστικό φακό επαφής, προ-
κειμένου να  καθοριστεί η σταθεροποίηση και η συ-
νταγή των φακών επαφής από την περαιτέρω οπτο-
μετρηση. 



Contaview premium toric UV gr 

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 πρέ-
πει να αποφεύγεται. 

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

νίζεται κάτω από το φακό κατά την εφαρμο-
γή στον οφθαλμό. 

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

      σε καμία κατεύθυνση του βλέμματος. 
 

 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ 

 
Για τη φροντίδα των φακών “CONTAVIEW premium 
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, ισορ-
ροπώντας τα ενεργά συστατικά του. Με το διάλυμα 
“Lens & Lid” η επιφάνεια των φακών επαφής προ-
στατεύεται από εξωγενείς παράγοντες μόλυνσης 
κατά τη διάρκεια χρήσης. 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Φ.Ε. 

 
Μηνιαία αντικατάσταση συνιστάται για τους 
“CONTAVIEW premium toric  UV” φακούς επαφής 
της CONTOPHARMA. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 

Οι φακοί επαφής που απορροφούν ακτινοβολία UV 
δεν αποτελούν αντικατάσταση των φακών που προ-
ορίζονται για άλλες οπτικές ανάγκες, όπως οι διορ-
θωτικοί φακοί ή τα γυαλιά ηλίου, τα οποία παρέχουν 
επίσης UV προστασία. Ο χρήστης θα πρέπει να 
προστατεύεται περαιτέρω από την ακτινοβολία χρη-
σιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι ποιο ση-
μείο οι φακοί επαφής που απορροφούν UV ακτινο-
βολία μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα οφ-
θαλμικών αλλαγών που προκαλούνται από τη UV 
ακτινοβολία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟ’Ι’ΟΝΤΟΣ,ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ : 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: 

Διάμετρος  mm 14.40 
Βασική Καμπυλότητα mm μεσαία καμπυλότητα 
 
Κλίμακα Διοπτριών  

 
Μυωπικοί: διοπτρίες sph -0.25 to -8.00 

 (διαβάθμιση ανα 0.25 διοπτρίες ) 
  
 
Υπερμετρωπικοι: διοπτρίες sph +0.25 to +4.00 

 (διαβάθμιση ανα  0.25 διοπτρίες) 
 
 
Κύλινδρος: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 , -2.75 

 

Αξονας:      0° εως 180° 
                  (διαβάθμιση ανά 10°) 
 
 
 
 
Συσκευασία:πακέτο των έξι φακών επαφής (blisters) 
 


