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Správná volba pro maximální kvalitu vidění

mikroincizní nitrooční čočka

Akreos™ AOAkreos™ AO

Implantace mikroincizí 1.8 mm

Technická specifikace čočky

 Akreos AO 
 model MI-60

Nitrooční čočka AKREOS AO je vyráběna z  vysoce 
kvalitního hydrofilního akrylátu, který plně vyhovuje 
požadavkům moderní mikroincizní chirurgie kata-
rakty. Čočka může být snadno složena a implantována 
speciálním zavaděčem do oka incizí o velikosti 1.8 mm. 
Tato mikroincize eliminuje vznik pooperačního astig-
matismu.

MATERIÁL  • 26 % hydrofilní akrylát, UV absorber
 • Index lomu: 1,458 (hydratovaný stav)

OPTIKA  •  Bikonvexní asférická, nulová (neutrální) aberace
 • Ostrá hrana po celém obvodu (360º) optiky

VELIKOST OPTIKY  • 6,2 mm pro dioptrické hodnoty 0,0 až 15,0 dpt
 • 6,0 mm pro dioptrické hodnoty 15,5 až 22,0 dpt
 • 5,6 mm pro dioptrické hodnoty 22,5 až 30,0 dpt

OPĚRNÉ HAPTIKY  • Jednokusové, Angulace 10°

CELKOVÁ VELIKOST • 11,0 mm pro dioptrické hodnoty 10,0 až 15,0 dpt
 • 10,7 mm pro dioptrické hodnoty 15,5 až 22,0 dpt
 • 10,5 mm pro dioptrické hodnoty 22,5 až 30,0 dpt

DIOPTRICKÝ ROZSAH • 0,0 až 10,0 dpt s odstupem po 1,0 dpt
 • 10,0 až 30,0 dpt s odstupem po 0,5 dpt

A-KONSTANTA  • UZV biometrie: 118,4
 • Zeiss IOL Master: 119,1

ACD  • 5,20

FAKTOR CHIRURGA  • SF=1,22

OBJEDNACÍ KÓD  • Čočka: AKREOS MI60G
 • Zavaděč: LP604350 (10/bal.)

Implantace zavaděčem 
1,8 mm

Hrot zavaděče

Rohovka



«Glare» efekt »Anti-Glare» technologie

mikroincizní nitrooční čočka
Akreos™ AO

Třídimenzionální stabilita
Unikátní design čočky AKREOS AO zabezpečuje dokonalou pooperační stabilitu, těsný kontakt ostré hrany optiky se zadním pouz-
drem a absorpci kontrakčních sil ve všech směrech.

Nitrooční čočky AKREOS AO jsou vyráběny s  asférickou optikou bez 
aberací. Na  rozdíl od  běžných sférických čoček poskytují pacientům 
vyšší kvalitu vidění a vyšší kontrastní citlivost.

Nitrooční čočky AKREOS AO mají nulovou aberaci, tedy mají v každém 
místě optiky stejnou lámavost. Jsou tak vhodné pro všechny pacienty 
bez ohledu na vlastnosti jejich rohovky, neboť do optického systému 
oka nevnášejí žádnou sférickou aberační vadu. Kvalita zobrazení optic-
kým systémem takové čočky není navíc negativně ovlivněna decentrací 
nebo vychýlením vůči optické ose oka.

Nitrooční čočky AKREOS AO ponechávají optickému systému oka  
přirozenou pozitivní sférickou aberaci rohovky. Paprsky procházející 
periferní částí rohovky ( ) jsou lámány více než paprsky procházející 
střední částí ( ) a  centrální částí rohovky ( ). Tím je zlepšena poope-
rační hloubka ostrosti vidění.

Unikátní design

Optická kvalita

Základní zóna

Absorbční zóna

Haptická 
část

Optika

Kontaktní zakončení

Zobrazení asférickou čočkou bez aberace

Zvětšený rozsah hloubky ostrosti

Zobrazení standardní sférickou čočkou

pozitivní sférická aberace

Základní část čočky je tvořena optikou a zesílenou částí 4 opěr-
ných haptik. Tato pevnější část čočky je napojena na  pružná 
zakončení, která tvoří zónu absorbce kontrakčních sil.

Ohebná zakončení haptik se dokonale přizpůsobí zakřivení 
periferní části pouzdra a  pohlcují účinky kontrakčních sil 
pouzdra tak, že nedochází k žádnému posunu optické části 
čočky.

Prevence opacifikace zadního pouzdra
Zadní část optiky je vyráběna s  ostrou hranou po  celém 
obvodu 360° a to i v místech napojení haptik. Zesílená část 
haptik a jejich 10° angulace zabezpečují pevný a trvalý kon-
takt optiky se zadním pouzdrem. Tím je vytvořena doko-
nalá mechanická bariéra proti migraci buněk.

Speciální technologie „ANTI-GLARE“ nitroočních čoček AKREOS AO eliminuje nežádoucí optické vjemy způsobené odrazy na přední 
ploše optiky. Tato technologie kombinuje vhodné zakřivení optiky s použitím materiálu čočky o střední hodnotě indexu lomu.




