
Új, nyújtott fókuszú,
hidrofób alapanyagú 
prémium műlencse
előretöltött injektorban

Wavefront linking technológia*, 
kiváló ELONgált mélységélesség 1,2

* Hullámfront csatolás



Wavefront linking technológia* az Elongált fokuszért
Non-diffraktív technológia a távolságtól független éleslátásért

1. ábra A wavefront-linking technológiát alkalmazó 
ELON intraokuláris műlencse optikája

2. ábra A Wavefront linking speciális összekötő zónákat alkalmaz a fény folyamatos elosztására az optikai tengelyen

• A Wavefront linking egyenletes átmenetet hoz létre a refraktív zónák között

• A Wavefront linking nem osztja a fényt különálló fókuszpontokra, hanem folyamatos
 fényeloszlás valósul meg az optikai tengely mentén

kb. 20 μm 
széles

Wavefront linking* 
zónák

(*Hullámfront csatolási) 

Különböző görbületű 
refraktív zónák

2 mm

A legkorszerűbb non-diffraktív techno-
lógia több változó görbületű, gondosan 
tervezett átmeneti zónával kapcsolódó 
koncentrikus refraktív zónát alkalmaz. 
(1. ábra).

A Wavefront linking-nek köszönhetően a fényenergia 
egyenletesen oszlik el az optikai tengelyen (2. ábra)

A fókuszpontok összekapcsolódásának eredményeként 
egyedülálló nyújtott fókusz jön létre, amely nagy mély-
ségélességben biztosítja az életlátást.

* Hullámfront csatolás



Wavefront linking technológia* a kiváló látásminőségért
Magas közép- és távoli fényintenzitás a zavaró diszfotopsziás jelenségek 
alacsony kockázata mellett

Összehasonlítva más EDoF műlencsékkel, melyek 
optikája az aszfericitás módosításán alapul, a Wave-
front linking technológia a fényenergia elosztásának 
rugalmasabb változtatását teszi lehetővé. Így maga-
sabb középtávoli fényintenzitást és szélesebb körű 
funkcionális látást eredményez.

Összehasonlítva más, diffraktív megoldásokon alapuló 
EDoF modellekkel,a Wavefront linking technológia 
csökkenti a zavaró fényjelenségek kockázatát.

Az ELON lencse és egy ismert versenytárs intraokuláris 
lencséjének MTFa (átlag moduláció átviteli függvény) 
görbéje hasonló optikai teljesítményt tükröz. 1,2

3. ábra  A polikromatikus pontszórás-függvény különböző defókusz értkeken keresztüli szimulációja monofokális, 
diffraktív bifokális és az ELON EDoF műlencsénél. A Wavefront linking egyetlen ELONgált fókuszt eredményez. 1

4. ábra Az ELON és egy versenytárs X-Wave technológiát 
alkalmazó EDoF lencséjének MTFa görbéi.
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Kimagasló távoli és középtávoli vízus 
funkcionális közellátással
Prémium látásminőség a mindennapi tevékenységekhez

Három hónappal műtét után  a binokuláris korrigált 
látásélesség defókusz görbék jó fényviszonyok 
között kiemelkedő vízust mutatnak a teljes 
defókusz tartományban.  3 (5. ábra)

Az ELON 877PEY nyújtott fókuszú műlencsével 
implantált betegek kényelmesen végezhetik 
mindennapi feladataikat; legtöbbször további 
látáskorrekció nélkül.  3

Folyamatos funkcionális látás 3.25 D 
defókusz tartományban

A mindennapi tevékenységek 
nehézségek nélkül vagy komolyabb 
nehézségek nélkül végezhetőek
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Olvasás és kézközeli munkák

Kompromisszum-mentes 
középtávoli vízus 

(0.08+ -0.18 logMAR) széles 
defókusz tartományban. 3

Kiváló távoli vízus 
-0.04 + -0.08 logMAR 
középértékkel az aktív 
életmód kedvelőinek

Kényelmes közeli vízus 
(0.19+ -0.26 logMAR) 

olvasáshoz és kézimunkához - 
gyakran szemüveg nélkül is.

5. ábra
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Prémium minőségű látás 
folyamatos távolságtartományban
A zavaró fényjelenségek minimálisra csökkentése mellett

Az ELON műlencse nem csak a piacon 
fellelhető más presbyopia-korrekciós 
műlencsékhez képest rendelkezik alacso-
nyabb LDI értékkel, hanem egyéb fejlett 
monofokális lencsékhez képest is. 7

Alacsony fénytorzítási mutató 
a minimális diszfotopszia érdekében

Három hónappal műtét után a binokuláris 
korrigált látásélesség defókusz görbék fotopi-
kus körülmények között  kiemelkedő vízust 
mutatnak széles defókusz tartományban. 3
(6. ábra)

Prémium kontrasztérzékenység a megcélzott 
defókusz tartomány egészén

Az autóvezetés könnyebb és 
kényelmesebb gyengébb 
fényviszonyok mellett is.

További látáskorrekcióra általában 
nincs szükség. 3

A betegek nagyon elégedet-
tek az éjszakai látásukkal. 

A kiváló kontrasztérzékenység 
hozzájárul a prémium 

látásminőséghez. 3 

Magas betegelégedettség
A betegek mindegyike rendkívül 
elégedett látása műtétet követő  

minőségével. 
(Átlagos értékelés: 10.0-ból 9.76). 3
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A lencsék kromatikus aberrációja alacsony, mely a 
látás minőségét, élességét és kontrasztját javítja. 
Az ELON alapanyag refraktív indexe a humán 
szemlencse törésmutatójához közeli. 8

Glistening mentes 
hidrofób alapanyag 

Magas Abbe szám és közepes 
törésmutató a kimagasló 
látásélményért

Számos klinikai eredmény igazolja a Bi-Flex 
platform refraktív és rotációs stabilitását. 9,10

A műlencse haptikái és a tokzsák közötti nagy 
kontaktszög hosszútávú stabilitást és időtálló 
látásminőséget biztosít. 11

Klinikailag bizonyított Bi-Flex 
design a hosszútávú refraktív 
és rotációs stabilitásért
A nagy kontaktszögnek köszönetően a 
műlencse pozíciója hosszútávon is stabil. 

A legkorszerűbb hidrofób alapanyag és tudatos kialakítás
A prémium látásminőségért és hosszútávú elégdettségért
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8. ábra A Bi-Flex design (balra) nagyobb kontaktszöge 
(kb. 2x60°, 10 mm átmérőn) hosszútávú stabilitást biztosít.

7. ábra

A Medicontur hidrofób műlencsék egyedülálló 
SEMTE alapanyaga szignifikánsan kevesebb mikro-
vakuolát tartalmaz, mint az Acrysof IQ műlencsék. 
A kisebb mértékű glisteningnek köszönhetően 
kevesebb zavaró fényjelenség érzékelhető és 
magasabb lesz a látásminőség. 8 (7. ábra)  



Innováció: ötlettől a megvalósulásig
Az implantáló orvosok szemszögéből 12

Johann Kruger; Dél-Afrika

„Az ELON kitűnő távoli és középtá-
voli látást eredményez. Ezen felül 
nagyszerű közeli látást is ad, tulaj-
donképpen jobbat, mint amire 
számítottunk Úgy vélem, az ELON 
valódi EDoF lencse, nem pedig egy 
»monofokális plusz« IOL.”

Joaquín Fernández; Spanyolország

„Az ELON-al minimálisra csök-
kenthetjük a zavaró fényjelensé-
gek előfordulási esélyét, miköz-
ben a monofokális műlencsékhez 
képest lehetőségünk nyílik jobb 
középtávoli és jó közeli vízust 
biztosítani.”

Sathish Srinivasan; Egyesült Királyság

„Az ELON műlencse kiváló látást bizto-
sít a legtöbb mindennapi tevékenység-
hez. Betegeim legtöbbje nem igényel 
szemüveget, és nem panaszkodik 
diszfotopsziára.”

Iveta Nemcová;  Cseh Köztársaság

„Implantáció után a lencse jól centrált 
és pozícióját hosszú távon is megőrzi.”

Gábor Németh;  Magyaroszág

„Az ELON kiváló látásélményt bizto-
sít a mindennapos tevékenységek-
hez. Jobb vizuális teljesítményt 
tapasztalok és jobb látásélményről 
számolnak be a betegeim, mint 
amire számítottam.”

Brian Harrisberg; Australia

„Egy páciensem egyik szemébe egy 
jól ismert EDoF lencsét, a másik 
szemébe ELON műlencsét ültettem. 
Az ELON-nal implantált szemével 
minden mért távolságban jobb 
látást tapasztaltunk, mint a másik 
lencsével.”

Antonis Aristeidou; Görögország

„Az ELON pontosan azt nyújtja, 
amit a beteg egy EDoF lencsétől 
elvár: remek távoli vízust, kiváló 
középtávoli, és meglepően jó 
közeli vízust.” Betegeim általá-
ban 9-10 / 10 pontra értékelik 
az új lencsét.
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Folyamatos éleslátás tartomány
Az új Wavefront linking technológia folyamatos (elongált) fókusztartományt biztosít, így a 
mindennapi tevékenységek könnyedén végezhetőek – függetlenül a szükséges látótávolságtól. 3,12

Kiváló látásminőség - minimális szintű diszfotopsziával
A Medicontur ELON műlencse kiváló kontrasztérzékenységet bitztosít a teljes defókusztartományban 
– még gyenge fényviszonyok között is. A centrális Wavefront linking zónák csökkentik a nem kívánt 
fényjelenségek előfordulását és kiemelkedő látásminőséget biztosítanak minden távolságban. 3,12

Presbopia-korrekció lehetősége szélesebb indikációs körben
Az első klinikai vizsgálatok alapján az ELON intraokuláris műlencse optimális választás lehet enyhe 
szemészeti patológiás, vagy korábban más szemműtéten átesett, presbyopiában szenvedő 
páciensek számára. 3,12

Előtöltött lencse - injektor rendszerben, széles dioptria tartományban
A Medicontur ELON műlencse széles szférikus törőerő tartományban elérhető;  biztonságos előtöltött 
injektor rendszerben kerül forgalomba, így minden páciens számára testreszabott és biztonságos 
megoldást kínálhatunk.

Kimagasló távoli és középtávoli vízus, megfelelő közeli vízussal
Az ELON intraokuláris műlencse magas minőségű látást biztosít távolra és középtávolra egyaránt. 
Pácienseink többsége így aktív életet élhet, további látáskorrekcióra általában nincsen szükségük. 
Szemüveget legfeljebb csak néhány speciális esetben, vagy részletességet igénylő közeli 
tevékenységhez igényelnek. 3,12

M
A

-I
O

L-
E

LO
N

M
_M

D
0

50
_B

R
C

_H
U

 2
0

22
11

www.medicontur.hu · www.elon-iol.com/hu


