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Scleral lenses in cases of GP intolerance
בפרט כאשר , עדשות מגע גמישות נושמות מספקות ראייה טובה מאוד בהשוואה לעדשות מגע רכות

.מדובר במקרים של קרניות מעוותות
עדשות אלה  , לעדשות אלה כתוצאה מאי נוחות" אי סבילות"פעמים רבות הפציינטים מפתחים , מצד שני

.רבות נוטות ליפול ולהיאבד פעמים 
כשמדובר בפציינטים שראייתם תלויה רבות בעדשות המגע שלהם חסרונות אלה יכולים להוות אתגר  

.משמעותי
,11.50mm-מנותנות מענה טוב לפציינטים בעלי קרניות הקטנות  ICD MINI 14.5עדשות סקלרליות

.נמוךElevationלפציינטים עם קרניות רגולוריות ובמקרים של 

ולאסטיגמציה  RGPאי סבילות לעדשות קשות , סקלרליות יכולות לפתור בעיות של יובש אוקולריעדשות 
.ועיוותים אחרים בקרניתPost Lasik Ectasia, PMD, רגולרית כמו במקרים של קרטוקונוס-גבוהה או אי

,  על הסקלרה" יושבות"מיני סקלרליות  /עדשות סמי, קורניאליות לקרטוקונוסGPבהשוואה לעדשות מגע 
משטח הרטבה קבוע לקרנית מהנוזל שמוכנס יחד עם העדשה הן מספקות ,זזותשאינן יציבות וכמעט 

.לפציינט מאפיינים אלה מקנות נוחות מירביתאופטימלית של העדשה והתאמה . לעין

התאמה מחודשת עם  , כאשר מגיעים פציינטים שאינם מסוגלים להמשיך להרכיב את עדשות המגע שלהם
.עדשות סקלרליות יכולה לשפר באופן משמעותי את נוחות הפציינט ואת אורח חייו



ICD Mini 14.5 – High Astigmatism 
with Dry eyes & RGP intolerance

.אינה נוטלת תרופות, כ"בריאה בד, 40פציינטית בת 
ולאחר RGPבהתחלה , שנה20מגע עדשות הרכיבה , קרנית בעלת אסטיגמציה גבוהה יחסית

.שבועיותדו מכן עדשות מגע רכות 
עדשות מגע למשך חודש ימים בהנחיית רופא עיניים כתוצאה  לפני כחודשיים הפסיקה להרכיב 

.שגרמו לשריטות בקרניתקיצוני והרכבת יתר מיובש 
,הפציינטית סובלת מיובש בעיניים ומשתמשת באופן קבוע בטיפות הרטבה

לקבלת ראייה חדה יותר ואינה מוכנה  מעוניינת להמשיך להרכיב עדשות מגע 
.להרכיב משקפיים ולוותר על האסתטיקה



-משקפייםמרשם 
R -5.50/-3.25*5   6/9: ימין

L -5.25/-4.50*170  6/9:שמאל

-קרניתנתוני 
85@175/52.50@45.50: ימין

75@165/49.75@44.50: שמאל

HVID
11.00mm: ימין

11.00mm: שמאל

ICD Mini 14.5 – High Astigmatism 
with Dry eyes & RGP intolerance



High WTR Astigmatism -8.00D CYL
Suspected as Superior Keratoconus

OD- Topography



OS- Topography

טקסט לתמונה

תמונה

High Astigmatism -5.25D CYL



ICD 14.5התאמת עדשות המגע 

שנראית גם כחשד לקרטוקונוס לכן  , במקרה שלנו ניתן לראות אסטיגמציה משמעותית 
.SAG 3700𝜇𝜇בחרנו עדשה עם 



היה   ICD Mini 14.5/3700הראשונה נעשה ניסיון להתאים עדשות בהתאמה 
Clearance 350של𝜇𝜇י הוראות יצרן"תקין עפ.

,  LCZולכן בהזמנת העדשה הגדלנו את הזווית באיזור Touchבאיזור הלימבוס נצפה 
החלפנו לעדשה עם פריפריה טורית באותו ,העדשה התיישבה פחות טוב בפריפריה

SAGומתמונת הפלוריסין נראה כי ההתאמה טובה יותר.

-ההזמנהנתוני 
ICD 14.5 /3700 /-6.50 /SLZ -1.00 /LCZ +3.00/ PCCZ -2.00R 6/9:   ימין•
ICD 14.5 / 3700 / -7.00/ SLZ -1.00/ LCZ +2.00/ 6/7.5:שמאל•

מרוצה מאוד  , שלההפציינטית חשה בנוח עם הזוג החדש : ההתאמהתוצאות 
הראיהמחדות 

ההתאמהשלבי 



OD- SLIT LAMP

טקסט לתמונה

תמונה

Touchבאיזור הלימבוס יש מעט , מתאים במרכזClearanceניתן לראות שיש 
יש לציין כי הנקודות המופיעות בתמונה  ,  LCZ +3.00לכן ביצענו שינוי והזמנו 

.דרכה ניתן לצלם את העדשה בהגדלהUVהן החזר ממנורת 



OS- SLIT LAMP

טקסט לתמונה

תמונה

Touchבאיזור הלימבוס יש , מתאים במרכזClearanceניתן לראות שיש 
. LCZ +2.00קל יותר מאשר בימין לכן ביצענו שינוי והזמנו 



(OS) SLZ - SLIT LAMP

טקסט לתמונה

תמונה

מעבר תקין של כלי דם  
מתחת לעדשה



UV LAMP
– UVמנורת  Barton Lamp

,  כלי עבודה נוח מאוד בהתאמת עדשות מגע
מאפשרת בדיקה ראשונית של התאמת  

לקבלת תמונת  UVתאורת העדשות בעזרת
.והגדלה, פלוריסין או אור לבן

המנורה ניידת ומאפשרת נוחות וקיצור זמן  
.העבודה במהלך התאמת עדשות המגע
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