
Aanmeetadvies

Stap 1 Controleer de refractie en bepaal welk oog dominant is.

Laat het oog aan de lenzen wennen, voordat u het zicht beoordeelt. Als de cliënt tevreden is, kunt u de lenzen afleveren.

Leessterkte cliënt Versterking van het zicht

tot +1.00 Geen versterking van 
het zicht nodig

+1.25 tot +1.75 +0.75 D

+2.00 tot +2.50 +0.75 D tot +1.00 D

Dominant oog Niet-dominant oog

Recept multifocale Proclear 1 day

Voorbeeld refractie: -2.00 OU met +1.75 ADD

-2.00 -1.25

Tips
Voor betere verziendheid voert u een overrefractie (met beide ogen open) uit in stappen van +/- 0.25 D uit bij het 
dominante oog. Veel specialisten vinden dat toevoeging van +0.25 D aan het dominante oog in stap 2 verziendheid 
verbetert.
Voor betere bijziendheid voert u een overrefractie (met beide ogen open) uit in stappen van +/- 0.25 D uit bij het 
niet-dominante oog.

Stap 2 Dominant oog: Kies een lens met de juiste vertesterkte.
Niet-dominant oog: Kies een lens met de aanbevolen versterking van het zicht toegevoegd aan 
de voorgeschreven sterkte, conform noodzakelijke leessterkte voor de cliënt:

Stap 3

Aanmeetadvies multifocale Proclear® 1 day-lens

Verschillende klanten. 
Eén simpel 
aanmeetadvies.
Eenvoudige lensselectie door een 
unieke aanpak.
• Center-near asferisch ontwerp

• Progressief oplopend sterkteprofiel

- Behoudt verziendheid en beperkt

visuele beperkingen

• Versterking van zicht in het niet-

dominante oog

- Optimaliseert het zicht dichtbij en op

middellange afstand met behoud van

binoculariteit

- Accommodeert het oog tot een

leessterkte van +2.50

• Voor een natuurlijkere visuele beleving



• Gebruikt per oog de juiste sterkte voor beter dichtbij zien, maar beperkt veraf zien nauwelijks
• Stuurt elk oog onaangetast signaal, zodat de hersenen een natuurgetrouwer beeld kunnen opbouwen 

Aanzienlijke verbetering vergeleken met monovisie

• Behoudt binoculair samenvoegen bij hogere leessterktes en biedt daarom beter zicht dan 
monovisie

• Verbetert dieptezicht, zicht op middellange afstand en nachtzicht
• Echt multifocaal lensontwerp 

Verschillende cliënten. Eén Proclear.

Corrigeert elk oog afzonderlijk, maar houdt binoculariteit in stand

Sterkte +6.00 tot -10.00 (stappen 
van 0.25; stappen van 0.50 
vanaf -6.00)

LEESSTERKTE Ontworpen met één 
sterkteprofiel

Basiscurve 8,7 mm

Diameter 14,2 mm

Multifocale Proclear 1 day-lens

Productspecificaties

Eén innovatieve aanpak. 
Extra redenen om 
Proclear te kiezen.
Verbetert bijziendheid zonder verstoring 
van verziendheid.

• Lenzendragers kunnen gemakkelijker 
aan de lens wennen bij elke nieuwe 
fase van presbyopie
–Ontworpen met één sterkteprofiel
–Minder aantasting van verziendheid

• Lensontwerp draagt bij aan 
eenvoudiger aanmeten van passende 
lens
-Kortere consulten en minder 
vervolgbezoeken

• Breed, efficiënt parameterbereik
• Nieuwe aanpak voldoet aan nog meer 

eisen van de drager van daglenzen 
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Aanmeetadvies multifocale Proclear® 1 day-lens




