
Hydrofobowa akrylowa soczewka wewnątrzgałkowa IOLPreloadowany system implantacji

OPERACJA ZAĆMY 
PRZEZ MAŁE CIĘCIE

Model NC1-SP | NY1-SP

Preloadowany system NanexTM multiSert+TM ułatwia operację zaćmy 
z cięciem poniżej 2.2 mm 

multiSert+TM injector
Ochrona rany3: 
najmniejszy rozmiar noska wśród  
preloadowanych soczewek hydrofo- 
bowych w systemie open-loop4

Wyjątkowo płynne przechodzenie  
soczewki przez kanał implantacyjny  
oraz gwarancja powtarzalności  
procesu implantacji:  
injector multiSert+TM zapewnia w pełni  
kontrolowane, przewidywalne uwalnianie  
soczewki dzięki unikalnemu, opatentowa- 
nemu mechanizmowi aplikacji5 

Preloadowany system 4 w 1 daje możliwość 
wyboru preferowanej wersji implantacji:  
 • system tłokowy lub wkręcany,  
• aktywacja osłony tipa, która w zależności  
   od preferencji operatora zmienia głębokość      
   wprowadzenia noska do komory oka

NanexTM IOL
Potwierdzona jakość  

materiału hydrofobowego:   
powyżej 10 mln zaimplantowa-

nych soczewek, ponad 15 lat  
na rynku światowym1

Znaczna redukcja PCO:  
dzięki obróbce materiału  

aktywnym tlenem2 

References:  1. Data on file, HOYA Medical Singapore Pte. Ltd, 2018.  2. Matsushima H, et al. Active oxygen processing for acrylic intraocular lenses to prevent 
posterior capsule opacification. J Cataract Refract Surg. 2006; 32:1035-1040; (PCO study in rabbit eye).  3. Comparative porcine eye study: study result. David 
J Apple International Laboratory for Ocular Pathology, University Hospital Heidelberg. Report on file.  4. Data on file, HOYA Medical Singapore Pte. Ltd, 2019.  
5. Data on file, HOYA Medical Singapore Pte. Ltd, 2019.
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 Nanex™ multiSert+™ 
Operacja zaćmy przez małe cięcie

Nanex™ multiSert+™

Nazwa modelu NC1-SP  |  NY1-SP

Optyka Asferyczna z ostrą krawędzią

Materiał optyki i haptenów Akryl hydrofobowy z filtrem UV (NC1-SP),
z filtrem światła niebieskiego (NY1-SP)

Budowa haptenów Zmodyfikowane C-loop, angulacja 5o

Wymiary (optyka/całość) 6.0 mm / 13.0 mm

Moc +6.00 to +30.00 D (z krokiem co 0.50 D)

Stała A nominalna* 119.2

Injector multiSert+™ preloaded

Średnica zewnętrzna 
końcówki injectora 1.62 mm

Rozmiar cięcia < 2.2 mm

multiSert+™

Końcówka injectora

Osłona

Suwak

www.consultronix.pl

Korpus

Tłok

Pokrętło injectora

*  Podana stała A jest wartością pomocniczą przy kalkulacji mocy soczewki. Zalecane jest, 
aby wartość stałej A została ustalona na podstawie indywidualnych doświadczeń opera-
tora oraz używanego sprzętu pomiarowego

Preloadowana  
soczewka Nanex™

System tłokowy System wkręcany

Dwuręczny Jednoręczny 
LUB

Nanex™ multiSert+™ jest preloadowanym systemem 4 w 1, umożliwiającym szeroki wybór opcji 
dostępnych podczas implantacji

osłona

Aplikacja pod tunel cięciaAplikacja do torby soczewki
LUB

Osłona w pozycji wyjściowej Osłona w pozycji aktywnej

Singularly Focused. Globally Powered.™
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Some of the products and/or specific features as well as the procedures featured in this document may not be approved in your country and thus may not be available there. 
Design and specifications are subject to change without prior notice as a result of ongoing technical development. Please contact our regional representative regarding individual 
availability in your country. HOYA, Nanex and multiSert+ are trademarks of the HOYA Corporation or its affiliates. ©2019 HOYA Medical Singapore Pte. Ltd. All rights reserved.                  
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