
MATERIAAL
KARAKTERISTIEKEN

PARAMETERS
BCR (mm)
Ø (mm)
SFE (D)

7.10 to 9.80 (0.30)
13.50 to 15.50 (0.50)
-0.25 to -15.00 (0.25)

Dk
Dk/t

75% H2O

60
75

CoF 0.09
Ct 0.08

GEOMETRIE

VERVANGING
VERPAKKING

Maandelijks
3 & 6 lenzen

Silicone Hydrogel

Sferisch

Onze individueel gemaakte zachte lenzen bieden u een brede range aan mogelijkheden

INDIVIDUALLY CRAFTED

Mylo is een individueel gemaakte silicone hydrogel maandlens die 
speciaal is ontworpen voor Myopia Management. In samenwerking met 
het Brien Holden Vision Institude gepattenteerde Extended Depth 
of Focus (EDOF) technologie en de individueel gemaakte lens van 
marke'ennovy, vertraagd deze comfortabele lens de bijziendheids 
progressie.
MYLO, de zachte maandlens, heeft een hoog watergehalte en lage 
wrijvingscoëfficiënt, die samen het comfort gedurende de dag 
verbeteren. Het brede scala aan parameters en de laag elastische 
modulus zorgen voor een uitstekende pasvorm en eenvoudige 
hanteerbaarheid, vooral voor jonge dragers van contactlenzen.

VOOR ADVIES KUNT U TERECHT BIJ EEN VAN ONZE EXPERTS
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OUR DIFFERENCESTAP VOOR STAP AANPAS GIDS
VOOR DEMYOPIA MANAGMENT LENS

Snelle levering, paslenzen worden binnen
72 uur verstuurd

Individually Yours

Ondersteuning van opticiens door Customer Care

Exclusief voor oogzorg professionals

Ongeevenaarde combinatie van parameters,
geometriënen materialen1. Bereken de lens:

om de diameter en sagitta en bcr te bepalen
kunt u gebruik maken van de On-Line Calculator
(http://markennovy.com/nl/fitting-calculator/)

2. Beoordeel de passing: controleer of de gekozen diameter en basiscurve
een goede passing laat zien

3. Beoordeel de monoculaire en binoculaire afstand visus (VA):
monoculaire VA kan in lichte mate verschillen t.o.v een bril, niet meer dan 1 lijn.
Binoculair zal de VA hoger zijn tegen of gelijk aan 20/20 (1.0)

a) Als de VA lager is dan 16/20 (0.8), negatieve over-refractie kan worden
gegeven:-0.25D als dit een verhoging van 1 lijn in visus geeft

b) Is dit niet het geval, houdt dan dezelfde sterkte

900863

Vergeet niet de onderstaande biometrische data van de klant te noteren:

HVID

K-waarden 

•

•

Refractie (recent)

Excentriciteit

•

•


