
CONTACT LIFE. 
Os componentes sulfato de queratina e sulfato de 
condroitina afetam a capacidade de retenção de 
água no estroma corneal do olho humano. Devido 
à alta hidrofilia presente nas biomoléculas, encon-
tramos uma quantidade constante de água, grupos 
funcionais e diversas polaridades. O material bio-
compatível Vitafilcon A é sinergéticamente efetivo 
na construção de blocos de sulfobetaine (SB) e de 
aminoácidos (AS). Beide ziehen Wasser an und 
speichern es. Unser großes Ziel war, eine Contact-
linse zu entwickeln, die mit mindestens einem die-
ser Stoffe den Effekt des Austrocknens minimiert.

→ Conteúdo em água: 54%

→ Ionicidade: bi-ionicamente neutro

→ DK/t: 22x10-9 

→ Módulo: 0.28 MPa

O perfil do bordo desenvolvido pela wöhlk 

permite um bom intercâmbio lacrimal. 

A otimização do perfil do bordo realça as 

desvantagens que conhecemos para os perfis do 

bordo não otimizados, tais como uma mobilidade 

insuficiente, a troca de nutrientes, bem como 

as marcas do bordo na conjuntiva que, afetam 

diretamente o metabolismo da córnea. 
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Figura 1: Estrutura do Material 

THE BIOCOMPATIBLES: 
MODELLED ON NATURE

Bio (Biohydrogel / Vitafilcon A)
• Para Olhos secos;

• Para condições climatéricas tendencialmente secas;

• Para olhos com excesso de produção da camada lipídica;

• Ideal para usuários de dispositivos eletrónicos.

Upper lid

Tear film
Tear exchange

Bindehaut

CONTACT
Contact lens

Edge profile

A trademark of 



Lente de contacto esférica 

Lente de contacto tórica

Guia de Adaptação
Diâmetro: Adicionar ao diâmetro corneal + 2.00 mm (é possível haver variações de 0.5 mm) 
Raio de curvatura: 
Para um diâmetro de 14.20:
Para um meridiano plano ≤ 8.00 mm escolher um RC de 8.6 mm Para um meridiano plano > 8.00 mm, escolher um RC 8.8/8.9 mm 
Para um diâmetro de 13.60: RC 8.3 (geometria especial para córneas pequenas)
Potência: Potência +1/2 cilindro, quando a distância vértex é 0.

t C (0,09)

Ø ZOF Ø BOZ Ø T

stabilization ring

Figura 2: Diagrama de uma lente de contacto esférica

Geometria
Face posterior:  Esférica bi-curva; 

Com perfil de bordo asférico;
Face anterior:  Zona ótica frontal (ZOF) esférica 

com zona de transição lenticular 
para o bordo; Anel de estabilização 
na zona de transição entre a zona 
ótica frontal (ZOF) e o bordo, 
permitindo uma manipulação 
otimizada com um perfil de 
espessura central reduzido.

Parâmetros
Raio de Curvatura (mm) Diâmetro (mm) Potência (D)

8.30 13.60
 -12.00 a +8.00 (0.50)
 -8.00 a +5.00 (0.25)

8.6 (±)/8.9 (-)/ 8.8 (+) 14.20
 -12.00 a +8.00 (0.50)
 -8.00 a +5.00 (0.25)

Figura 3:Diagrama de uma lente de contacto tórica 
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Geometria
Face posterior:  bi-curva; 

Com perfil de bordo asférico;
Face anterior:  Estabilização dinâmica simétrica; 

Zona ótica livre de efeitos prismáticos; 
Duplo Slab-off; Perfil de espessura 
reduzido;

Parâmetros
Raio de Curvatura (mm) Diâmetro (mm) Potência (D)

8.60 14.40
 -8.00 a +6.00 (0.50)
 -6.00 a +4.00 (0.25)

Cilindro  -0.75 a -2.75 (0.50)
Eixo  10° a 180° (10°)

Guia de Adaptação
Diâmetro: Ao diâmetro corneal adicionar +2.5 mm (é possível variações de 0.5 mm)
Raio de curvatura: Adicionar 0.7 mm ao meridiano plano (é possível variações de ±0.3 mm); Converter a potência dos meridianos 
principais, quando a distância vértex igual a 0.
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