
Charakterystyka produktu

Jednodniowe soczewki kontaktowe o podwójnej ogniskowej

Japońska jakość wspomaga 
twój wzrok 



Konstrukcja soczewek

Łatwe określanie mocy

Korygowanie prezbiopii

Poznaj nowe jednodniowe soczewki 
kontaktowe o podwójnej ogniskowej, na które 
użytkownicy czekali od dawna – SEED 1dayPure 
moisture Multistage. Dzięki konstrukcji 
optycznej opracowanej w celu zapewniania 
naturalnego widzenia użytkownicy soczewek 
jednoogniskowych są w stanie z łatwością 
zmienić soczewki na dwuogniskowe. Nowa 
konstrukcja zapewnia również korzyści takie jak 
wygoda i komfort stosowania, bardzo cenione 
przez użytkowników soczewek jednodniowych.
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zmienić soczewki na dwuogniskowe. Nowa 
konstrukcja zapewnia również korzyści takie jak 
wygoda i komfort stosowania, bardzo cenione 
przez użytkowników soczewek jednodniowych.

Strefa dali
Strefa pośrednia 
Strefa bliży

Aby umożliwić użytkownikom soczewek jednodniowych płynną zmianę typu stosowanej korekcji starannie 
przeanalizowaliśmy parametry strefy progresji i konstrukcję optyczną typów A i B. Dzięki temu byliśmy 
w stanie zminimalizować dyskomfort i maksymalnie zwiększyć właściwości użytkowe nowych soczewek. 
Wykorzystaliśmy również konstrukcję o zmiennych parametrach (Adjustable Parametric Design), stosowaną 
wcześniej w soczewkach SEED 1dayPure moisture. Dzięki kontrolowaniu grubości i krzywizny soczewki dla 
każdej mocy optycznej oraz zastosowaniu cieńszego brzegu, uzyskujemy większy komfort noszenia.

Promienie światła przechodzące przez strefę dali
Promienie światła przechodzące przez strefę bliży

Soczewki kontaktowe, przede 
wszystkim do dali

+
Okulary do czytania

Soczewki kontaktowe 
głównie do bliży

Soczewki kontaktowe 
o podwójnej 
ogniskowej

Korekcja okularowa 
z soczewkami 

o podwójnej ogniskowej
Monowizja

Zalety

Wady

Konstrukcja SEED 1dayPure moisture Multistage ma strefę optyczną do dali umieszczoną na środku 
soczewki. Dlatego moc nowej korekcji można łatwo określić na podstawie mocy noszonych wcześniej 
soczewek jednoogniskowych.

Istnieje możliwość skorygowania prezbiopii kilkoma metodami, których opisy podano w poniższej tabeli. Dzięki 
znajomości zalet i wad każdej z tych metod, specjaliści mogą wybrać i zaproponować pacjentom najkorzystniejsze 
strategie korekcji.

Bardzo wyraźny obraz 
w dali i w bliży

Niedogodności związane 
z noszeniem okularów

W niektórych przypadk-
ach, obraz na dystansach 
pośrednich jest nieostry.

Obraz w dali 
nie jest wyraźny

Wyraźny obraz w bliży

Ogólne obniżenie 
wyrazistości obrazu

Dość wyraźny obraz 
w dali i w bliży

Niedogodności związane 
z noszeniem okularów

W niektórych przypadkach, 
obraz na dystansach 

pośrednich jest nieostry.

Bardzo wyraźny 
obraz w dali i w bliży

Metoda nie odpowiada 
niektórym pacjentom. 

W niektórych przypadkach 
wymaga przyzwyczajenia 
się. Część pacjentów ma 

kłopoty z widzeniem 
stereoskopowym

Wyraźny obraz 
w dali i w bliży

Wykorzystanie małych mocy addycji

Soczewka SEED 1dayPure moisture Multistage została opracowana tak, 
aby zapewniać naturalne widzenie. W konstrukcji stosowane są małe moce addycji, 

które pozwalają ograniczyć obniżenie jakości obrazu w strefie dali.

Konstrukcja podkreślająca różnicę 
między widzeniem w dali i w bliży.
(Moc addycji: + 1,50 D)

Konstrukcja zapewniająca 
naturalne widzenie, takie jak 
w soczewkach jednoogniskowych.
(Moc addycji: + 0,75 D)

Typ B:Typ A:

Soczewka 
jednoogniskowa

Na ilustracji przedstawiono poglądowy obraz pierścienia Landolta

Addycja 
+ 0,75 D

Addycja 
+ 1,50 D

Większa 
moc addycji

Jednodniowe soczewki kontaktowe o podwójnej 
ogniskowej opracowane 
tak, by zapewniać 
naturalne widzenie
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Moc korekcji została poprawnie dobrana

Wytyczne dotyczące doboru korekcji 
dla pacjentów prezbiopijnych

Doświadczenie pacjenta z soczewką 
SEED 1dayPure moisture Multistage

Nadrefrakcja

Kontrola dopasowana soczewek

Dobór soczewek próbnych

【1】Sprawdzenie czy soczewka przez cały czas pokrywa 
całą powierzchnię rogówki.

【2】Sprawdzenie czy soczewka nieznacznie porusza się przy mrugnięciu.

【3】Sprawdzenie czy soczewka nie uciska spojówki. 

Moc korekcji należy określić w oparciu 
o ocenę widzenia obuocznego.

Wskazówka

Obraz widziany 
przez prawe oko

Obraz widziany 
przez lewe oko

Promienie światła 
przechodzące przez strefę dali

Promienie światła przechodzące 
przez strefę bliży

Promienie światła przechodzące 
przez strefę dali

Przetwarzanie 
informacji 

wzrokowych 
przez mózg

Jeżeli obraz w dali jak i w bliży 
jest niewyraźny lub jeżeli 
pacjent odczuwa dyskomfort...

Jeżeli dopasowanie jest nieudane...

Po dopasowaniu soczewki próbnej, należy odczekać 10-15 
minut, aby ruch soczewki na oku ustabilizował się.
W tym czasie pacjent ma możliwość wypróbowania jakości 
widzenia w soczewkach SEED 1dayPure moisture Multistage. 
Należy sprawdzić, czy widzenie w bliży jest zadowalające, 
a następnie ocenić jakość widzenia w dali (w gabinecie i na 
zewnątrz).

Sprawdzenie dopasowania soczewek należy przeprowadzić po 
10-15 minutach od założenia. Kontrola dopasowania obejmuje 
trzy elementy:

Należy zapewnić identyczną ostrość wzroku w obydwu oczach. Jeżeli pacjent odczuwa dyskomfort 
wzrokowy, należy zastosować dodatkowe soczewki z kasety okulistycznej trzymane w ręku. Jakość 
widzenia oceniamy obuocznie przy włączonym oświetleniu.
Należy ocenić ostrość wzroku w dali. Jeżeli jest niezadowalająca, należy stopniowo zmieniać moc dodając 
za każdym razem -0,25 D przed prawym i lewym okiem, używając soczewek z kasety okulistycznej. Jakość 
widzenia uzyskiwaną w korekcji do dali, która najbardziej odpowiada pacjentowi oceniamy obuocznie 
przy włączonym oświetleniu.
Następnie, należy ocenić ostrość wzroku w bliży. Jeżeli jest niezadowalająca, należy stopniowo zmieniać 
moc dodając za każdym razem +0,25 D przed prawym i lewym okiem, używając soczewek z kasety 
okulistycznej. Jakość widzenia uzyskiwaną w korekcji do bliży, która najbardziej odpowiada pacjentowi 
oceniamy obuocznie przy włączonym oświetleniu.
Jeżeli widzenie jest zadowalające, należy przepisać pacjentowi dobraną korekcję. Jeżeli widzenie jest 
niezadowalające, należy powtórzyć powyższą procedurę z konstrukcją typu B.

Konstrukcja SEED 1dayPure moisture Multistage stanowi połączenie korekcji do bliży i do dali, co 
może powodować obniżenie jakości obrazu w warunkach widzenia jednoocznego. Dzięki przetwar-
zaniu informacji wzrokowych przez mózg, jakość obrazu w warunkach widzenia obuocznego jest 
podobna do osiąganej w soczewkach jednoogniskowych.

Należy wybrać konstrukcję typu A. Moc do dali należy określić w oparciu o wynik badania 
refrakcji po uwzględnieniu odległości vertex.

Konstrukcja typu A 
może być nieodpowiednia. 
Należy wypróbować konstrukcję 
typu B.
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■ Mechanizm zamykany dotknięciem palca

Wygodne użytkowanie

■ 32 soczewki w jednym opakowaniu
Opakowanie SEED 1dayPure moisture Multistage zawiera 32 soczewki. 
Pudełko jest równie kompaktowe jak inne opakowania zawierające 30 
sztuk, ale zawiera 2 dodatkowe soczewki.

Pudełko jest wyposażone w mechanizm zamykany dotknięciem, który 
pozwala użytkownikowi z łatwością otwierać i zamykać opakowanie 
jednym palcem. Mechanizm ogranicza kontakt dłoni z wnętrzem opakow-
ania i zapewnia bardziej higieniczne użytkowanie soczewek.

07SEED 1 day Pure Bifocal • 

Oszczędne wykorzystywanie energii elektrycznej

Cały proces produkcji soczewek SEED 1dayPure moisture 
Multistage odbywa się pod ścisłą kontrolą laboratorium SEED w 
Kounosu. Każda para soczewek kontaktowych SEED jest 
produkowana z ogromną starannością, aby zapewnić oczom 
użytkowników jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. SEED 
traktuje bardzo poważnie ochronę środowiska i dba o nią w 
swoich zakładach.

Znaczne ograniczenie zużycia wody
Podczas produkcji miękkich soczewek kontaktowych wykorzystywane są duże ilości wody. W celu utylizacji wody 
poprodukcyjnej odprowadzanej przez nasz zakład zbudowaliśmy system recyklingu, pozwalający zaoszczędzić 
duże ilości wody.
Ponadto, opracowaliśmy technologie i instalacje przyjazne dla środowiska, pozwalające odzyskiwać 
tworzywa sztuczne powstające podczas procesów produkcyjnych. Dodatkowo, nasza firma prowadzi 
obecnie rozmaite działania na rzecz ochrony środowiska naszej planety.

■ Rygorystyczny proces kontroli i zarządzania jakością

■ Wydajny i przyjazny dla środowiska zakład produkcyjny

■ Wysoka przepuszczalność tlenowa
Mimo wysokiej zawartości wody, soczewki SEED 1dayPure moisture 
Multistage wykazują doskonałą stabilność morfologiczną. Grubość soczewki 
w centrum wynosi zaledwie 0,07 mm (dla mocy -3,00 D), co sprawia, że jest 
to najcieńsza jednodniowa soczewka kontaktowa o wysokiej zawartości 
wody.

Dzięki wysokiej zawartości wody i cienkiemu profilowi soczewki, transmisy-
jność tlenu wynosi 42,9. Ten poziom transmisyjności zapewnia dostarczenie 
odpowiedniej i wystarczającej ilości tlenu do powierzchni oka.

■ Duża odporność na zanieczyszczenia
Chociaż zwitterionowy materiał SIB jest materiałem jonowym 
o dużej zawartości wody, to zapobiega osiadaniu na soczewce 
białek powodujących zanieczyszczenie.

Kwas alginowy, stanowiący nowy składnik soczewek SEED 1dayPure 
moisture Multistage, jest naturalnym czynnikiem nawilżającym, 
uzyskiwanym z wodorostów takich jak listownice i glony wakame.
Kwas alginowy przyciąga wilgoć i utrzymuje film łzowy na powierzchni 
soczewki.
W opakowaniach z soczewkami znajduje się roztwór do przechowywania, 
zawierający naturalny polimer o właściwościach hydrofilowych.

Konwencjonalne materiały jonowe
Jony ujemne w strukturze 
materiału odpychają się nawzajem 
z dużą siłą, przez co powierzchnia 
soczewki ma ładunek ujemny. 
Powierzchnia przyciąga wówczas 
zanieczyszczenia o ładunku 
dodatnim takie jak np. białka.

Zwi�erionowy materiał SIB
Materiał zawiera taką samą liczbę 
moli jonów ujemnych i dodatnich. 
Dzięki temu ładunek na 
powierzchni soczewki 
kontaktowej jest neutralny. Taka 
powierzchnia nie przyciąga 
zanieczyszczeń o ładunku 
dodatnim np. białek.

Przekrój soczewki kontaktowej

＋

－

Przekrój soczewki kontaktowej

＋
－

Zwitterionowy materiał SIB jest wyjątkowym materiałem hybrydowym stosowanym w soczewk-
ach SEED. Pozwala on połączyć właściwości soczewek niejonowych o małej zawartości wody 
(które są odporne na zanieczyszczenia i zachowują stabilność w różnych warunkach) z zaletami 
soczewek o dużej zawartości wody (zapewniających wysoką przepuszczalność tlenową).
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Skrót „SIB” oznacza wiązania jonowe 
SEED (SEED Ionic Bond), zapewniające 
biokompatybilność materiału. Każda para 
soczewek z rodziny SEED PURE jest wyko-
nana z oryginalnego materiału SIB, zawi-
erającego jednocześnie jony dodatnie i 
ujemne, dzięki czemu jego ładunek elek-
trostatyczny jest stabilny. Przeciwdziała 
on osiadaniu kurzu i zanieczyszczeń na 
soczewce, a jednocześnie zapewnia 
wysoką zawartość wody.

■ Kwas alginowy – naturalny polimer

SIB – materiał zwi�erionowy

Wysokiej jakości zintegrowany proces produkcji w Japonii

Schemat działania materiału odpornego na zanieczyszczenia
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Photovoltaic power generation systems are set on the roof, utilizing clean energy and shielding effect. In addition, 
we introduced energy management system (FEMS) making it possible to check the amount of electricity used to 
achieve eco-friendly manufacturing with reduced waste.

Aby zapewnić wysoki poziom jakości, wysyłamy wyłącznie produkty starannie sprawdzone i dopuszczone do 
obrotu przez nasz rygorystyczny system kontroli jakości.

Uzyskaliśmy certyfikat ISO13485*, określający międzynarodowe standardy dla systemów zarządzania jakością 
wyrobów medycznych, który dodatkowo wzmocnił nasz system kontroli jakości.

Certified according to the ISO-13485 at Regulatory Affairs 
Department, Quality Assurance Office, Clinical Evaluation 
Office, Kounosu Laboratory

* Certyfikat został nadany 12 stycznia 2011 przez SGS United Kingdom Limited.



■ Mechanizm zamykany dotknięciem palca

Wygodne użytkowanie
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jednym palcem. Mechanizm ogranicza kontakt dłoni z wnętrzem opakow-
ania i zapewnia bardziej higieniczne użytkowanie soczewek.
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Photovoltaic power generation systems are set on the roof, utilizing clean energy and shielding effect. In addition, 
we introduced energy management system (FEMS) making it possible to check the amount of electricity used to 
achieve eco-friendly manufacturing with reduced waste.

Aby zapewnić wysoki poziom jakości, wysyłamy wyłącznie produkty starannie sprawdzone i dopuszczone do 
obrotu przez nasz rygorystyczny system kontroli jakości.
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Certified according to the ISO-13485 at Regulatory Affairs 
Department, Quality Assurance Office, Clinical Evaluation 
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* Certyfikat został nadany 12 stycznia 2011 przez SGS United Kingdom Limited.

Certyfikacja na podstawie normy ISO-13485.
Dział Regulacji Prawnych, Biuro ds. Zapewniania Jakości,  
Biuro ds. Ocen Klinicznych, Laboratorium Kounosu.



Charakterystyka produktu

Jednodniowe soczewki kontaktowe o podwójnej ogniskowej

Nazwa produktu SEED 1day Pure moisture Bifocal

Nazwa rodziny produktów SEED 1day Pure moisture Multistage

Tryb noszenia Jednodniowa soczewka kontaktowa

Klasyfikacja FDA Grupa IV

Materiał soczewki 2-HEMA, monomer o ładunku ujemnym, monomer o ładunku dodatnim, 
MMA, EGDMA

Barwnik Pigment ftalocyjaninowy

Kolor soczewek Niebieski

Przepuszczalność tlenowa 30.0 x 10-11 (cm2/sec)  (mL02 /(mL x mmHg))

Transmisyjność tlenu 42.9 x 10-9 (cm/sec) (mL02 /(mL x mmHg)) (at-3.00D)

Współczynnik refrakcji 1.406

Przepuszczalność światła 98%

Zawartość wody 58%

Metoda produkcji Odlew matrycowy

Krzywizna bazowa 8.80mm

Zakres mocy +5,00 do -10,00 (ze zmianą co 0,25 D)

Moce addycji Typ A +0,75D; Typ B +1,50 D

Średnica 14.2 mm

Grubość w centrum 0,07 mm (-3,00 D)

Oznaczenia na soczewce Nadruk „1PM” w dwóch miejscach

Opakowanie Pudełko zawierające 32 soczewki

Charakterystyka produktu

Cechy soczewek

Specyfikacja soczewek 

Szczegółowe informacje na temat produktu można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z działem handlowym.

Charakterystykę produktu przygotowano na podstawie tłumaczenia z języka japońskiego na angielski, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Japonii.

Dystrybutor: ul. Taborowa 18, 02-699 Warszawa
tel.: 22 831 32 40, 512 655 125, e-mail: aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.biz


