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Menicon Z 
Budowa asferyczna przedniej i tylnej części soczewki

Zakres dostępnych parametrów

Parametry* BC (mm) Moc sferyczna (D) Średnica (mm)
min. / maks. 

Standardowo
6,50 do 9,00
7,20 do 8,40

- 25,00 do + 25,00
+ 5,00 do 

Średnica od 9.00 do 9.80, w 
zależności od promienia 

- 10,00
Średnica wybierana dowolnie w zakresie od 9,00 do 9,80 

Średnica jest uzależniona od BC
Zmiana co 0,10 0,25 0,20

* Inne parametry mogą być dostępne na zamówienie.

Zasady dobierania soczewek

ØT K-K’ < 0,20 mm 0,20 mm ≤ K-K’ ≤ 0,40 mm 0,40 mm ≤ K-K’ ≤ 0,50 mm

BC = K + 0,10                             BC = K
Średnica od 9,00 

do 9,80, w zależności 
od promienia

BC = K - 0,10

K – najbardziej płaski promień rogówki    K’ – najbardziej stromy promień rogówki   BC – promień krzywizny bazowej soczewki

Wskazania

• Sztywne soczewki gazoprzepuszczalne o bardzo wysokim DK do korekcji miopii, hipermetropii 
i astygmatyzmu rogówkowego.

• Zalecane zastosowanie:
o u dzieci i nastolatków
o w przypadkach nietolerancji soczewek miękkich
o przy wysokiej ametropii
o nieregularny kształt rogówki
o zaburzenia filmu łzowego
o astygmatyzm rogówkowy
o noszenie w trybie ciągłym (do 30 dni)

• Wymiana soczewek jest zalecana nie rzadziej niż co 2 lata. 
• Noszenie dzienne lub w trybie ciągłym do 30 dni.

Pielęgnacja soczewek

• MeniCare Plus: preparat do codziennej pielęgnacji.
• Progent: cotygodniowe intensywne czyszczenie (usuwanie białek) i dezynfekcja.

Materiał Menicon Z 
Dk / tc: 125 x 10-9 (ISO) (tc: 0,13 mm dla  -3,00 D) 

Menicon Z Concept: Diameter depending on B.C

0483 Manufactured by Menicon Co. Ltd. ME 009/6  2010-10

Menic on Z 
Budowa asferyczna przedniej i tylnej części soczewki

Zakres dostępnych parametrów

Parametry* r0 (mm) Moc sferyczna (D) Średnica (mm)
min. / maks. 

Standardowo
6,50 do 9,00
7,20 do 8,40

- 25,00 do + 25,00
+ 5,00 do 

Średnica od 9.00 do 9.80, w 
zależności od promienia 

- 10,00
Średnica wybierana dowolnie w zakresie od 9,00 do 9,80 

Średnica jest uzależniona od r0

Zmiana co 0,10 0,25 0,20

* Inne parametry mogą być dostępne na zamówienie.

Zasady dobierania soczewek

ØT K-K’ < 0,20 mm 0,20 mm ≤ K-K’ ≤ 0,40 mm 0,40 mm ≤ K-K’ ≤ 0,50 mm

r0 = K + 0,10 r0 = K
Średnica od 9,00 

do 9,80, w zależności 
od promienia

r0 = K - 0,10

K – najbardziej płaski promień rogówki    K’ najbardziej stromy promień rogówki   r0 promień krzywizny bazowej soczewki

Wskazania

• Sztywne soczewki gazoprzepuszczalne o bardzo wysokim DK do korekcji miopii, hipermetropii 
i astygmatyzmu rogówkowego.

• Zalecane zastosowanie:
o u dzieci i nastolatków
o w przypadkach nietolerancji soczewek miękkich
o przy wysokiej ametropii
o nieregularny kształt rogówki
o zaburzenia filmu łzowego
o astygmatyzm rogówkowy
o noszenie w trybie ciągłym (do 30 dni)

• Wymiana soczewek jest zalecana nie rzadziej niż co 2 lata. 
• Noszenie dzienne lub w trybie ciągłym do 30 dni.

Pielęgnacja soczewek

• MeniCare Pure: preparat do codziennej pielęgnacji.
• Progent: cotygodniowe intensywne czyszczenie (usuwanie białek) i dezynfekcja.

Materiał Menicon Z 
Dk / tc: 125 x 10-9 (ISO) (tc: 0,13 mm dla  -3,00 D) 

Menicon Z Concept: Diameter depending on B.C
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Menicon Z 
Budowa asferyczna przedniej i tylnej części soczewki

Zakres dostępnych parametrów

Parametry* BC (mm) Moc sferyczna (D) Średnica (mm)
min. / maks. 

Standardowo
6,50 do 9,00
7,20 do 8,40

- 25,00 do + 25,00
+ 5,00 do 

Średnica od 9.00 do 9.80, w 
zależności od promienia 

- 10,00
Średnica wybierana dowolnie w zakresie od 9,00 do 9,80 

Średnica jest uzależniona od BC
Zmiana co 0,10 0,25 0,20

* Inne parametry mogą być dostępne na zamówienie.

Zasady dobierania soczewek

ØT K-K’ < 0,20 mm 0,20 mm ≤ K-K’ ≤ 0,40 mm 0,40 mm ≤ K-K’ ≤ 0,50 mm

BC = K + 0,10                             BC = K
Średnica od 9,00 

do 9,80, w zależności 
od promienia

BC = K - 0,10

K – najbardziej płaski promień rogówki    K’ – najbardziej stromy promień rogówki   BC – promień krzywizny bazowej soczewki

Wskazania

• Sztywne soczewki gazoprzepuszczalne o bardzo wysokim DK do korekcji miopii, hipermetropii 
i astygmatyzmu rogówkowego.

• Zalecane zastosowanie:
o u dzieci i nastolatków
o w przypadkach nietolerancji soczewek miękkich
o przy wysokiej ametropii
o nieregularny kształt rogówki
o zaburzenia filmu łzowego
o astygmatyzm rogówkowy
o noszenie w trybie ciągłym (do 30 dni)

• Wymiana soczewek jest zalecana nie rzadziej niż co 2 lata. 
• Noszenie dzienne lub w trybie ciągłym do 30 dni.

Pielęgnacja soczewek

• MeniCare Plus: preparat do codziennej pielęgnacji.
• Progent: cotygodniowe intensywne czyszczenie (usuwanie białek) i dezynfekcja.

Materiał Menicon Z 
Dk / tc: 125 x 10-9 (ISO) (tc: 0,13 mm dla  -3,00 D) 

Menicon Z Concept: Diameter depending on B.C
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Menicon Z 
Budowa asferyczna przedniej i tylnej części soczewki

Zakres dostępnych parametrów

Parametry* BC (mm) Moc sferyczna (D) Średnica (mm)
min. / maks. 

Standardowo
6,50 do 9,00
7,20 do 8,40

- 25,00 do + 25,00
+ 5,00 do 

Średnica od 9.00 do 9.80, w 
zależności od promienia 

- 10,00
Średnica wybierana dowolnie w zakresie od 9,00 do 9,80 

Średnica jest uzależniona od BC
Zmiana co 0,10 0,25 0,20

* Inne parametry mogą być dostępne na zamówienie.

Zasady dobierania soczewek

ØT K-K’ < 0,20 mm 0,20 mm ≤ K-K’ ≤ 0,40 mm 0,40 mm ≤ K-K’ ≤ 0,50 mm

BC = K + 0,10                             BC = K
Średnica od 9,00 

do 9,80, w zależności 
od promienia

BC = K - 0,10

K – najbardziej płaski promień rogówki    K’ – najbardziej stromy promień rogówki   BC – promień krzywizny bazowej soczewki

Wskazania

• Sztywne soczewki gazoprzepuszczalne o bardzo wysokim DK do korekcji miopii, hipermetropii 
i astygmatyzmu rogówkowego.

• Zalecane zastosowanie:
o u dzieci i nastolatków
o w przypadkach nietolerancji soczewek miękkich
o przy wysokiej ametropii
o nieregularny kształt rogówki
o zaburzenia filmu łzowego
o astygmatyzm rogówkowy
o noszenie w trybie ciągłym (do 30 dni)

• Wymiana soczewek jest zalecana nie rzadziej niż co 2 lata. 
• Noszenie dzienne lub w trybie ciągłym do 30 dni.

Pielęgnacja soczewek

• MeniCare Plus: preparat do codziennej pielęgnacji.
• Progent: cotygodniowe intensywne czyszczenie (usuwanie białek) i dezynfekcja.

Materiał Menicon Z 
Dk / tc: 125 x 10-9 (ISO) (tc: 0,13 mm dla  -3,00 D) 

Menicon Z Concept: Diameter depending on B.C

Manufactured by Menicon B.V.

Aktualizacja dokonana przez dystrybutora: 10/2020

ul. Taborowa 18, 02-699 Warszawa, tel./fax: 22 831 32 40, aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.bizDystrybutor:
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