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Prostota, szybkość, przewidywalność1,2

· Łatwość implantacji potwierdzona przez lekarzy1

· Średni czas wprowadzania soczewki jest krótszy w porównaniu 
do systemów implatacyjnych ładowanych manualnie2

Zwiększona wydajność i produktywność3,4

· System Preloaded usprawnia procedurę operacyjną oraz umożliwia 
personelowi odejście od czasochłonnych, rutynowych czynności

Ostra krawędź optyki5

· Zaprojektowana w celu redukcji zmętnienia torebki tylnej (PCO)

Sprawdzony materiał hydrofobowy
·  · Ponad 10 milionów sprzedanych soczewek 

na świecie w ciągu 15 lat6

Przód TyłAkryl hydrofobowy

Haptyki 
z PMMA

iSert® 151 
SOCZEWKA SFERYCZNA, JEDNOCZĘŚCIOWA  

System Preloaded | Akryl hydrofobowy
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Sposób postępowania, przedstawiony poniżej, ilustruje w skrócie  
zastosowanie produktu i nie zastępuje instrukcji obsługi.

iSert® 151 
SOCZEWKA SFERYCZNA, JEDNOCZĘŚCIOWA  
System Preloaded | Akryl hydrofobowy

Model HOYA iSert® 151

Specyfikacja Filtr UV i światła niebieskiego

Materiał optyki Akryl hydrofobowy (AF-1)

Optyka Sferyczna

Proces produkcji Technika wycinania soczewki, 
szlifowanie i polerowanie

Materiał haptenów Akryl hydrofobowy,
końcówki PMMA

Budowa haptenów Odwrócone C-loop, 
angulacja 5°

Wymiary 6.0 mm / 12.5 mm

Moc +6.00D do +30.00D  
(krok co 0.50D)

Stała A nominalna* 118.4

Uwodnienie < 0.3%

Cięcie Poniżej 2.4 mm

Współczynnik refrakcji 1.520

Zoptymalizowane stałe** Haigis a0 = -0.542  
a1 = 0.161 a2 = 0.204
Hoffer Q pACD = 5.30
Holladay 1 sf = 1.52
SRK/T A = 118.5

Średnica zewnętrzna 
końcówki injectora 

1.93 mm 

Injector iSert® preloaded

Hold herePrzytrzymaj
korpus

Krok D 
Naciśnij pokrętło injectora 
do przodu aż się zatrzyma. 
Powoli obróć pokrętło zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. 
Ostrożnie włóż injector do oka 
przez cięcie główne, ścięciem 
do dołu. Delikatnie przekręć 
injector zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, zaimplan-
tuj soczewkę do tylnej torby.

Krok C 
Przytrzymaj korpus kciukiem 
i przesuń suwak powoli do 
przodu aż do zatrzymania. 
Wyjmij injector z korpusu.

Krok B 
Naciśnij uchwyt, podnieś go 
do góry usuwając osłonkę.

OVD 
obszar 
infuzji

OVD  
port 
infuzyjny

Krok A 
Zaaplikuj preparat wiskoela-
styczny OVD do injectora 
przez port infuzyjny. Wypełnij 
nim przestrzeń do wskaza-
nych linii.
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* Stała A określona wyżej jest tylko podpowiedzią w kalkulacji soczewki. Zaleca się indywidualny pomiar stałej A na podstawie własnych doświadczeń chirurga oraz w zależności od 
używanego do pomiaru sprzętu.

**https://iolcon.org/lensesTable.php (Accessed data Mar 15, 2019)


