
Wiodąca w Świecie
soczewka do korekcji
stożka rogówki stała się
jeszcze doskonalsza…

Teraz z kontrolującą aberracje
optyką żeby Twoi pacjenci
widzieli jeszcze lepiej



WWpprroo  wwaa  ddzzee  nniiee  

S ys tem so cze wek do ko rek cji stoż ka ro gów ki – RO SE K™ był opra co wy wa ny przez dr Pau la Ro se’a z No wej Ze lan -
dii przez oko ło 10 lat. Pro jekt so czew ki wy ni kał z ko niecz no ści efek tyw ne go za opa trze nia bar dzo licz nej po pu la cji
osób ze stoż kiem ro gów ki wy stę pu ją cej w No wej Ze lan dii. Opra co wa ny sys tem do pa so wa nia łą czy pro ste dla le ka -

rza do pa so wa nie z jed no cze snym lep szym kom for tem no sze nia so czew ki i lep szą ostro ścią wzro ku pa cjen ta. W cią gu kil -
ku ostat nich lat so czew ki Ro se  K™ sta ły się sys te mem do pa so wa nia pierw sze go wy bo ru sto so wa nym przez wie lu
specjalistów na ca łym świe cie, uzy sku jąc apro ba tę FDA w 1996r. Ro se  K™ In ter na tio nal udzie la jąc li cen cji na pro duk cję
so cze wek Ro se K™ za chę ca swo ich part ne rów do po li ty ki cią głe go roz wo ju. Wpro wa dze nie naj now szej tech no lo gii as fe rycz -
nej umoż li wia ją cej do kład ną kon tro lę krzy wizn po zwo li ło so czew ce Ro se K™ uzy skać kon tro lu ją cą aber ra cje opty kę.
Po łą cze nie spraw dzo ne go pro jek tu Ro se K™ z wy ra fi no wa ną kon tro lą aber ra cji osta tecz nie da ło pa cjen tom ze stoż kiem
ro gów ki so czew kę Ro se K2™.
Da vid Tho mas Con tact Len ses to wy łącz ny pro du cent i dys try bu tor so cze wek Ro se  K2™ w Wiel kiej Bry ta nii za opa tru ją cy
AQUA LENS w Pol sce oraz wie lu dys try bu to rów na ca łym świe cie. Sys tem Ro se K2™ jest obec nie naj bar dziej uzna nym
na świe cie sys te mem do ko rek cji stoż ka ro gów ki.

PPrroo  jjeekktt  ssoo  cczzeeww  kkii  RRoo  ssee  KK22™™

Z ło żo na geo me tria so czew ki w po łą cze niu z naj bar dziej za awan so wa ny mi ma te ria ła mi da je pa cjen tom lep sze do -
pa so wa nie, lep szy kom fort oraz lep szą ostrość wzro ku. Licz ne pa ra me try po wo du ją, że do pa so wa nie so czew ki
Ro se K2™ jest ła twe, skra ca czas wi zy ty i zwięk sza efek tyw ność pra cy.

W sys te mie Ro se K2™ wy ko rzy sta no stop nio we zmniej sza nie śred ni cy cen tral nej tyl nej stre fy optycz nej w mia rę zmniej -
sza nia krzy wi zny ba zo wej. Współ czyn nik jest sta ły i okre śla za leż ność krzy wi zny ba zo wej i śred ni cy. Do stęp ne są so -
czew ki o trzech stan dar do wych brze gach, co po kry wa pra wie 85 % do pa so wań stoż ka:

1 ssttaann  ddaarr  ddoo  wwyy  bbrrzzeegg

2 uunniiee  ssiioo  nnyy  bbrrzzeegg

3 oobb  nnii  żżoo  nnyy  bbrrzzeegg

Do stęp nych jest rów nież kil ka in nych wer sji kra wę dzi po zwa la ją cych jesz cze do kład niej do pa sować brzeg, co po zwa la
na opty mal ne pe ry fe ryj ne do pa so wa nie u pra wie 100% pa cjen tów ze stoż kiem.
Po nie waż pro jekt so czew ki na śla du je kształt ro gów ki, so czew ka Ro se K2™ za pew nia do sko na łe wi dze nie i kom fort. Moc
so cze wek w ze sta wie prób nym zwięk sza się w mia rę zmniej sza nia pro mie nia tyl ne go stre fy optycz nej, po zwa la jąc na bar -
dziej do kład ne do pa so wa nie i wy bór mo cy so czew ki, gdyż wów czas re frak cja w so czew ce prób nej jest zwy kle mi ni mal na.

KKoonn  ttrroo  llaa  aabbeerr  rraa  ccjjii  ssffee  rryycczz  nneejj

P ro jekt so czew ki Ro se K2™ wy ko rzy stu je za sto so wa nie wy ra fi no wa nych kon tro lo wa nych kom pu te ro wo krzy wizn
as fe rycz nych w ce lu prze ciw dzia ła nia aber ra cji sfe rycz nej. Nie wpły wa to na ory gi nal ną cha rak te ry sty kę do pa -
so wa nia so czew ki Ro se K™.

Ryc: promienie świetlne nie ogniskują się
w jednym punkcie z powodu aberracji
sferycznej w soczewce bez kontroli aberacji.

Ryc: Promienie świetlne ogniskują się
w jednym punkcie w wyniku kontroli
aberracji sferycznej.



•   ła twość do pa so wa nia
•   du ży za kres pa ra me trów
•   wy bór wie lu sys te mów do pa so wa nia 

ob wo do we go
•   za awan so wa na kon tro la aber ra cji w ce lu

uzy ska nia lep szej ostro ści wzro ku

•   lep szy kom fort pa cjen ta
•   wy so ka sa tys fak cja pa cjen tów
•   po dej ście sys te mo we
•   du ży ze staw prób ny z przej rzy stym 

prze wod ni kiem do pa so wa nia

KKoo  rrzzyy  śśccii  ppłłyy  nnąą  ccee  zz RRoo  ssee  KK22™™

PPrrzzee  wwoodd  nniikk  ddoo  ppaa  ssoo  wwaa  nniiaa

Na ży cze nie są do stęp ne trzy ro dza je prze wod ni ków:

1 Prze wod nik dla osób do bie ra ją cych so czew ki – jak do pa so wać z po wo dze niem 
so czew ki Ro se K2™ w stoż ku ro gów ki

2 Prze wod nik do pa so wa nia so czew ki Ro se K2™ w stoż ku ro gów ki 
(wy sy ła ny au to ma tycz nie ra zem z ze sta wem prób nym)

3 So czew ki Ro se K2™ do stoż ka ro gów ki - roz wią zy wa nie pro ble mów

Do stęp na jest rów nież pły ta CD z in struk cją do pa so wa nia dr Ro se’a.

Ze swo ją ma łą tyl ną stre fą optycz ną i do sto so wa nym pe ry fe ryj nym kle aran ce’m so czew ka Ro se K2™ za pew nia kom fort
i do brą ostrość wzro ku u pa cjen tów ze stoż kiem ro gów ki.
Pierw szą so czew ką prób ną po win na być so czew ka śred ni cy 8,7mm ze stan dar do wym brze giem.

PPoodd  ssttaa  wwoo  wwaa  pprroo  ccee  dduu  rraa  ddoo  ppaa  ssoo  wwaa  nniiaa

1 Wy ko naj ke ra to me trię i uśred nij wy ni ki al bo użyj to po gra fii ro gów ki.
2 Wy bierz so czew kę Ro se K2™ pierw sze go wy bo ru o 0,2mm bar dziej stro mą niż śred ni od czyt K, al bo uży wa jąc

to po gra fii ro gów ki wy bierz so czew kę o pro mie niu trze cie go pier ście nia po stro nie skro nio wej.
3 Naj pierw do pa suj stre fę cen tral ną przez zmia nę pro mie nia tyl ne go stre fy optycz nej (BOZR) aż uzy skasz bar dzo

de li kat ne przy le ga nie – „api cal to uch”
4 Oceń do pa so wa nie ob wo do we. Opty mal ny pier ścień flu ore sce ino wy pod brze giem so czew ki po wi nien mieć sze ro -

kość 0,5-0,7mm.
a/ je śli unie sie nie brze gu jest zbyt du że, to so czew ka bę dzie zbyt luź na, zaś pier ścień flu ore sce ino wy pod brze -
giem so czew ki bę dzie szer szy niż 0,7mm. Me nisk łzo wy mię dzy ro gów ką a so czew ką na kra wę dzi mo że się
prze ry wać da jąc ma łe bą bel ki – w tej sy tu acji roz waż so czew kę z ob ni żo nym brze giem.
b/ je śli do pa so wa nie jest nie pra wi dło we, pier ścień flu ore sce ino wy bę dzie węż szy niż 0,5mm zaś przy kra wę dzi
so czew ki bę dzie wi docz ny ciem ny pier ścień do ty ku. So czew ka ta ka bę dzie nie wy god na i mo że się źle po ru szać
przy mru ga niu – w tym przy pad ku roz waż so czew kę z pod nie sio nym brze giem.

5 Po ło że nie so czew ki:
a/ je śli się ob ni ża -zwiększ śred ni cę
b/ je śli prze su wa się do gó ry -zmniejsz śred ni cę

6 Moc: 
Za sto suj po cząt ko wą nad ko rek cję zmie nia jąc moc diop trii co 1, a na koń cu co 0,5 i 0,25D.

IInn  ffoorr  mmaa  ccjjaa  ddllaa  zzaa  mmaa  wwiiaa  jjąą  ccyycchh::

Zamówienie musi zawierać:

1 promień krzywizny tylnej strefy optycznej -Back

Optic Zone Ratius (BOZR) 

2 średnicę całkowitą soczewki (DIA) 

3 uniesienie brzegu (STD – standardowy, INC –

uniesiony, DEC – obniżony)

4 moc

5 odcień

6 materiał: Boston ES, Boston XO, 

Comfort O2, NG 30, NG 60, NG 90 lub inne

7 typ soczewki: Rose K2



PPaa  rraa  mmee  ttrryy  RRoo  ssee  KK22

IInn  ffoorr  mmaa  ccjjee  oo zzee  ssttaa  wwiiee  pprróóbb  nnyymm

PPoo  llii  ttyy  kkaa  ffiirr  mmyy
Tak ty ką fir my Da wid Tho mas Con tact Len ses jest, że by ze sta wy prób ne by ły ła two do stęp ne do na by cia i w krót kim ter -
mi nie. Jest istot ne dla no wych pa cjen tów, że by so czew ki Ro se K2 by ły za ma wia ne na pod sta wie do pa so wa nia so cze wek
prób nych z ze sta wu.
Przy czy na ta kiej po li ty ki jest pro sta. Pro jekt so czew ki do ko rek cji stoż ka ro gów ki zo stał po my śla ny ja ko sys tem obej mu -
ją cy do pa so wa nie prób ne, wy bór śred ni cy oraz ko rek cję ob wo du. 
Ni gdy wię cej zga dy wa nia po wy bo rze pierw sze go pa ra me tru i ni gdy wię cej mo dy fi ka cji so czew ki w la bo ra to rium.
Wie rzy my, że je śli raz wy pró bu jesz ze staw prób ny Ro se K2, prze sta wisz się na nie go. Ba da nia kli nicz ne w Wiel kiej Bry -
ta nii i Sta nach Zjed no czo nych wy ka za ły, że Sys tem Ro se K2 da je oko ło 80% suk ce su przy pierw szym do pa so wa niu.

SSppee  ccyy  ffii  kkaa  ccjjaa
Ze sta wy prób ne są pro du ko wa ne z ma te ria łu o ni skim DK, bez fil tra UV, w śred ni cy 8,7mm ze wzra sta ją cą mo cą mi nu -
so wą. W ze sta wie jest 26 so cze wek. So czew ki po sia da ją stan dar do wy brzeg, ale są rów nież do stęp ne z brze giem pod -
nie sio nym i ob ni żo nym.

In ne szcze gó ły: Wy gra we ro wa ny BOZR

BOZR: 
od 4,8mm do 8,5mm co 0,05mm

Moc: 
peł ny za kres

Gru bość cen tral na: 
mi ni mal na (za leż na od mo cy)

Unie sie nie brze gu: 
do stęp ne róż ne opcje

Ma te riał: 
Bo ston ES lub in ne

BOZR POWER DIAMETR

5.10 -23.00 8.70

5.20 -22.00 8.70

5.30 -21.00 8.70

5.40 -20.00 8.70

5.50 -19.00 8.70

5.60 -18.00 8.70

5.70 -17.00 8.70

5.80 -16.00 8.70

5.90 -15.00 8.70

6.00 -14.00 8.70

6.10 -13.00 8.70

6.20 -12.00 8.70

6.30 -11.00 8.70

BOZR POWER DIAMETR

6.40 -10.00 8.70

6.50 -9.00 8.70

6.60 -8.00 8.70

6.70 -7.00 8.70

6.80 -6.00 8.70

6.90 -5.00 8.70

7.00 -4.00 8.70

7.10 -3.00 8.70

7.20 -3.00 8.70

7.30 -3.00 8.70

7.40 -2.00 8.70

7.50 -2.00 8.70

7.60 -2.00 8.70

Aqua Lens, 02-646 Warszawa, ul. Joliot Curie 11, tel/ fax: 22 831-32-40, 
e-mail: aqualens@soczewki.biz www.soczewki.biz


