Lente de contacto diária hidróﬁla descartável para presbiopia

Guia do produto

A primeira lente de contacto com a
tecnologia de profundidade de foco
extendido EDOF (Extended Depth of
Focus) fabricada no Japão*
Hoje em dia, cada vez mais presbíopes usam lentes de contacto. A SEED tem-se esforçado
para dar resposta às suas necessidades para uma boa visão em todas as distâncias visuais,
em todas as ocasiões e em todos os ambientes. Trabalhando em conjunto com o Brien
Holden Vision Institute, uma instituição de pesquisa de renome mundial, a SEED tem
procurado desenvolver lentes de contacto inovadoras para a presbiopia.
Concebida e desenvolvida com base numa teoria única, a SEED 1dayPure EDOF
proporciona um uso confortável das lentes de contacto, para presbíopes de todas as
idades.
*A SEED 1dayPure EDOF foi aprovada como lente de contacto baseada no princípio da extensão da profundidade de foco (EDOF).
É a primeira lente de contacto com tecnologia EDOF disponível no mercado japonês.

Fundador do Brien Holden
Vision Institute
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A BHVI é uma organização translacional, de educação e saúde pública sem fins lucrativos
afiliada com a Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney, na Austrália, que
desenvolve novas soluções para os cuidados da visão, especialmente para a miopia e
outros erros de refração. Está a liderar os esforços globais em termos de educação e
defesa profissional para enfrentar a epidemia da miopia.
Desta vez, a BHVI desenvolveu a tecnologia de extensão da profundidade de foco (EDOF)
para o tratamento da presbiopia. Esta tecnologia proporciona boa visão em todas as
distâncias, minimizando as imagens fantasma e halos.
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Falhas das lentes de contacto multifocais convencionais
Fatores como distâncias visuais variáveis e alteração do tamanho da pupila podem afetar a
estabilidade do desempenho visual das lentes de contacto multifocais convencionais.

Variabilidade no
desempenho visual em
várias distâncias visuais

Efeitos da alteração
do tamanho da pupila

Efeitos do movimento
ou descentração das
lentes

Como podemos criar lentes que proporcionem desempenho
visual estável sob uma vasta gama de condições visuais?

「SEED 1dayPure EDOF」
Design de lentes com
tecnologia EDOF

*Ilustração do design da lente
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O Brien Holden Vision Institute e a SEED desenvolveram
e comercializam um algoritmo que liberta todo o
potencial de características óticas (desempenho da
lente) e propriedades visuais (acuidade visual para os
utilizadores).
Aplicando este algoritmo especial ao design das lentes,
desenvolvemos uma lente com tecnologia EDOF
exclusiva que minimiza a variabilidade no desempenho
visual em diferentes distâncias visuais, a principal
limitação das lentes de contacto multifocais convencionais.
A lente EDOF oferece também boa qualidade de
imagem visível numa gama extensa de condições.

Boa visão em todas as distâncias visuais

Extensão da profundidade de foco

Profundidade de foco diz respeito ao intervalo de distâncias no qual se visualiza imagens focadas de forma satisfatória.

As lentes de profundidade de foco extendido, oferecem boa qualidade de imagem visível em todas as distâncias em todo
o intervalo de profundidade de foco.

Ilustração EDOF
●Lente EDOF
（SEED 1dayPure EDOF）

Profundidade de foco

A extensão da profundidade de foco (EDOF) permite que os utilizadores de lentes vejam as imagens continuamente focadas
nas várias distâncias visuais, desde perto ao longe.

●Lente monofocal
Profundidade de foco

Ponto de focagem

Uma lente monofocal possui um único ponto de
focagem para uma focagem ideal. Os utilizadores de
lentes também veem as imagens que estão focadas à
volta deste ponto de focagem (profundidade de foco).

●Lente multifocal
Profundidade de foco

Profundidade de foco

Ponto de focagem Zona intermédia Ponto de focagem

Uma lente multifocal possui dois pontos focais para a focagem
ideal. Os utilizadores de lentes veem imagens focadas em cada
ponto focal e dentro das suas profundidades de foco, enquanto
imagens a distâncias intermédias são vistas como fora de foco.

Com um design baseado na teoria EDOF, as lentes de contacto SEED
1dayPure EDOF oferecem boa qualidade de imagem visível em
todas as distâncias em todo o intervalo de profundidade de foco.

Os utilizadores podem esperar um desempenho visual
estável em todas as distâncias visuais, desde perto até ao longe.
SEED 1dayPure EDOF
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Desempenho visual estável em todas as condições
■ Efeitos da alteração do tamanho da pupila

e do descentramento da lente
Em condições normais

（Com boa adaptação da lente
e tamanho da pupila normal）

：Tamanho da pupila

：Lente de contacto

：Potência ao perto

：Potência ao longe

Em condições de pouca luz
(Com pupila dilatada)

Com baixa estabilidade da lente
（Com lente descentrada）

Lente
bifocal
Quando a relação entre a potência ao longe e ao perto muda,
o desempenho visual é afetado devido ao aumento da região periférica da lente.

Lente multifocal
progressiva
Quando a relação entre a potência ao longe e ao perto muda,
o desempenho visual é afetado devido ao aumento da região periférica da lente.

SEED
1dayPure
EDOF
O desempenho visual é menos afetado pela região periférica da lente, graças ao design único da lente em que são
manipuladas as aberrações de alta ordem otimizando a visão ao longe distâncias intermédias e ao perto.

As lentes SEED 1dayPure EDOF incorporam uma tecnologia em que são manipuladas as aberrações de
alta ordem, que ajustadas otimizam a qualidade da imagem na retina numa gama extensa de
distâncias de visualização, tendo em conta o tamanho pupilar e os descentramentos.

＜Re su mo＞
Lente bifocal

Lente multifocal
progressiva

SEED 1dayPure
EDOF

Desempenho visual com
tamanho da pupila com
alterações moderadas

Moderado

Moderado

Bom

Desempenho visual com
descentração da lente

Moderado

Moderado

Bom

Os utilizadores podem esperar um desempenho
visual estável em várias condições.
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Imagens simuladas de desempenho visual
■ Imagens simuladas de desempenho visual da SEED 1dayPure EDOF
Lente de contacto
de visão única

SEED 1dayPure EDOF

*Com foco em objetos distantes

A extensão da profundidade de foco proporciona um desempenho visual estável numa vasta gama de distâncias visuais, desde o perto até ao longe.

Três designs de lentes para três diferentes intervalos de profundidade de foco
Para dar resposta às extensas necessidades dos usuários, disponibilizamos três designs de lentes para três diferentes intervalos
de profundidade de foco. Cada design das lentes possui profundidade de foco aumentada e disponibiliza a distribuição de
potência necessária para minimizar a deterioração da qualidade da imagem visível.

■ Ilustrações de distribuição de potência
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Diâmetro ótico (mm)

Diâmetro ótico (mm)

Diâmetro ótico (mm)

Potência ADD: equivalente a +0,75D

Potência ADD: equivalente a +1,50D

Potência ADD: equivalente a +2,25D
Profundidade de foco

Tipo Baixo

Profundidade de foco

（Baixa profundidade
de foco）

Tipo Medio

Ilustrações de distribuição de potência

0

2

Ilustrações de distribuição de potência

1

Ilustrações de distribuição de potência

2

Elevada

Qualidade da imagem visível

Mais
elevada

Tipo Baixo

Profundidade de foco

（Profundidade média
do foco）

Tipo Médio

Profundidade de foco

Tipo Elevado

（Alta profundidade
de foco）

Tipo Elevado
Mais
ampla

Embora uma lente do tipo de profundidade de foco elevada ofereça a mais vasta gama de profundidades de foco, a qualidade da imagem
visível é superior com o tipo de profundidade de foco baixa.
SEED 1dayPure EDOF
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Procedimento de prescrição para presbiopia

1. Seleção de candidatos

Candidatos com presbiopia ideais para a SEED 1dayPure EDOF
• Cilindro de refração ≤ 1,00D
• Não têm necessidades e expectativas excessivas na visão

Os presbíopes que podem não conseguir usar lentes de contacto com sucesso

• Necessidades visuais críticas ou muito específicas ao longe e ao perto
• Cilindro refrativo > 1,00D (qualquer eixo) num ou em ambos os olhos
• Visão de longe monocular com AV inferior a 5/10 com correção refrativa esférica equivalente
• Tamanho da pupila < 2,5 mm em condições mesópicas (por exemplo, iluminação normal do consultório)
• Função sensorial binocular anormal (por exemplo, ambliopia ou estrabismo)
• Na expectativa de retirar e nunca mais utilizar óculos, mesmo para tarefas ou condições de visualização especiais

2. Seleção inicial das lentes
Passo 1. Determinar a potência da lente de contacto
Após a refração, calcule o equivalente esférico e determine a prescrição das lentes de contacto
após correção da distância ao vertex.
A SEED 1 dayPure EDOF pode não proporcionar uma visão satisfatória a usuários com cilindro refrativo > 1,00D.

Passo 2. Determinar a adição ao perto
Com o usuário a usar a correção completa para a visão ao longe, determine a adição ao
perto com base nas necessidades de leitura do usuário (revista, smartphone, tablet, etc.)

Passo 3. Determinar o olho dominante (Tabela 1)
É preferível o método de desfoque alternado.

Passo 4. Escolher a lente adequada
Com base na receita determinada acima, escolha o design da lente adequado (consulte a Tabela 2) e insira as lentes.

Passo 5. Deixar as lentes estabilizarem
Aguarde 10 minutos para que as lentes estabilizem. Leve o usuário para a área de espera
e sugira a leitura de uma revista e que olhe pela janela para que tenha a oportunidade de
experimentar as lentes fora da sala de teste.

Passo 6. Confirmar a visão ao longe e ao perto
Avalie a visão binocular e a visão monocular.
Para melhorar a AV ao longe, adicione -0,25D ao olho dominante ou aos dois olhos.
Para melhorar a AV ao perto, adicione + 0,25D ao olho não dominante ou aos dois olhos.
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Tabela 1: Determinar o olho dominante de longe usando o método de desfoque alternado
• Coloque uma lente de prova esférica +1,50D sobre cada olho alternadamente,
enquanto o usuário estiver a usar a melhor correção e a olhar para a linha
detetável subjetivamente mais pequena no quadro de letras a 6 metros.
• O olho que estiver a olhar através da lente +1,50D com menos desfoque
relatado (visão mais confortável) é o olho não dominante.
• Tente outros testes, como o método de apontar, ou o método do triângulo, se
este método não funcionar para o usuário.
Tabela 2: Determinar o tipo de SEED 1dayPure EDOF com base na adição ao perto

Adição ao perto (D)

Olho dominante

Olho não dominante

Até +1,25

Tipo Baixo

Tipo Baixo

+1,50 a +1,75

Tipo Médio

Tipo Medio

+2,00 a +2,50

Tipo Elevado

Tipo Medio

Dicas de refração excessiva e resolução de problemas
• Inverta os designs nos olhos se o usuário estiver com problemas a adaptar-se, uma vez que
alguns usuários podem não ter uma forte dominância ocular.
• Não use um foróptero, uma vez que não reflete a postura natural da cabeça, a direção do
olhar e o tamanho da pupila dos usuários.
• Em caso de dúvida entre duas potências de lente consecutivas, escolha a potência mais positiva.

3. Avaliação da adaptação das lentes e distribuição
das mesmas
Se a lente mostrar uma boa adaptação com boa centragem, movimento suﬁciente, bom
conforto e acuidade visual satisfatória, entregue as lentes ao usuário.

SEED 1dayPure EDOF

08

Recursos do material SIB
“SIB” signiﬁca “ligação iónica SEED”, um material zwitteriónico. Cada par de lentes de contacto
da série SEED PURE é feito a partir de material “SIB” original. Contém iões positivos e negativos
que resultam em estabilidade elétrica. Esta estabilidade impede a entrada de poeira e
impurezas, garantindo uma biocompatibilidade elevada.

■ Retenção de humidade
A humidade nas lentes é classificada em dois
tipos: água livre evaporativa e água retida não
evaporativa. O material zwitteriónico “SIB”, que
contém iões positivos e negativos, atrai a
humidade de modo mais firme. Assim, a
proporção de água retida no “SIB” é superior à de
outras lentes aniónicas com elevado teor de
água. Desta forma, mesmo que o teor total de
água seja igual às lentes aniónicas convencionais,
supostamente a “SEED 1dayPure EDOF”impede a
evaporação da água de forma mais eficaz.
■ Absorção radiação UV
A SEED 1dayPure EDOF contém absorção radiação
UV. As lentes de contacto com absorção radiação
UV reduzem a transmissão de raios UV prejudiciais.

Imagem de água livre e água retida
H2O Água livre : Moléculas de água que
podem migrar livremente
na rede de polímeros.
H2O Água retida : Moléculas de água que se
ligam à rede de polímeros e
não podem migrar.
Correntes de polímeros

Lente iónica com
elevado teor de água

Material iónico Zwitter "SIB"
■ Alta resistência à contaminação
Embora o material zwitteriónico “SIB” seja iónico e tenha elevado teor de água, tem a
vantagem de afastar as proteínas, que causam a formação de depósitos.

Imagem da resistência a depósitos

A secção transversal da lente

Lente iónica convencional

Os iões negativos no material repelem-se
fortemente, tornando a superfície da lente carregada
negativamente. Portanto, atrai os depósitos
carregados positivamente, por exemplo, proteínas.

A secção transversal da lente

Material zwitteriónico “SIB”

Existem quantidades equimolares de iões
positivos e negativos no material. Desta
forma, a superfície da lente é alterada de
forma neutra. Assim, não atrai depósitos com
carga positiva, por ex. proteínas.

Funções fáceis de utilizar
■ Design com fecho na ponta do dedo
Os utilizadores podem abrir a embalagem
facilmente e fechá-la com o toque de um dedo.
Isto elimina a necessidade de contacto manual e
é uma forma mais higiénica de manusear a caixa.
■ 32 lentes numa caixa
A SEED 1dayPure EDOF possui 32 lentes em
cada caixa. Mesmo com 2 lentes extra, a
embalagem das SEED é tão compacta quanto
outras caixas que contêm 30 lentes.
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■ Marcação das lentes
Para ajudar os utilizadores a distinguir entre as faces
interna e externa, é possível encontrar um marcador
em todas as lentes para garantir o manuseamento
fácil e a utilização segura da SEED 1dayPure EDOF.

Tipo Baixo

Profundidade
Profundidade
de foco média de foco elevada

Produção de alta qualidade
■ Instalações de elevado desempenho e ecológicas
Todos os processos de fabrico da “SEED 1dayPure EDOF” são geridos rigorosamente no
Laboratório SEED Kounosu. É colocado um grande cuidado na produção de cada par de lentes de
contacto SEED nas instalações de produção a ﬁm de assegurar a maior segurança para o olho
humano. SEED também leva a sério a sua responsabilidade ambiental e assegura que as suas
instalações são amigas do ambiente.

Resumo do produto
●Fisicalidade da lente
Nome do produto

SEED 1dayPure EDOF

Nome da marca

SEED 1dayPure EDOF

Modalidade

Diária de utilização única

FDA Group

Group Ⅳ

Material da lente

2-HEMA, monomérico negativo, monomérico positivo, MMA, EGDMA

Agente corante

Pigmento de ftalocianina

Manusear o corante

Azul

UV Absorber

Benzotriazolo

Permeabilidade ao oxigénio (Dk)

30,0×10-11
（cm2/sec）
・
（mLO2（mL×mmHg）
/
）

Transmitância ao oxigénio (Dk/L)

-9
42,9×10（cm/sec）
・
（mLO2（mL×mmHg）
/
）（-3,00D）

Índice de refração

1,406

Transmitância luminosa

98%

Teor de água

58%

Método de moldes de fundição

Método de molde fundido

●Especificações das lentes (Os parâmetros serão disponibilizados gradualmente.)
Curva de base
Potência

8,40mm
+5.00D～-8.00D (Incrementos de 0,25D)
-8.50D～-12.00D (Incrementos de 0.50D)
Baixa（Baixa profundidade de foco）

Extended Depth of Focus (EDOF)

Média（Profundidade média do foco）

Elevada（Alta profundidade de foco）

Diâmetro

14,2mm

Espessura do centro

0,07mm（-3,00D）
Baixa: "EL"

Marcação das lentes

Média: "EM"
Elevada: "EH"

Embalagem

32 lentes numa caixa

SEED 1dayPure EDOF
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Este guia do produto foi traduzido de japonês para Português com base nos regulamentos japoneses.

