
ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
Οπτοµέτρης, οπτικός



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ

•Προ 40ετίας στα περισσότερα µάτια που καταλήγανε να 
χρειάζονται αισθητική αποκατάσταση, γινόταν εξόρυξη, 
δηλαδή πλήρη αφαίρεση χωρίς την τοποθέτηση 
ενδοπροθέσεων. 
•Σκοπός, να απαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανότητα 
προσβολής του άλλου µατιού



•Σταδιακά αυτές οι περιπτώσεις αποκαθίστανται µε 
εξεντερώσεις ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αισθητική 
αποκατάσταση µε οφθαλµικές προθέσεις.

Ή καταφέρνουν οι χειρούργοι οφθαλµίατροι να 
σταθεροποιήσουν την κατάσταση του οφθαλµού, 
καταλήγοντας σε φθισικούς βολβούς



•Τα τελευταία χρόνια λόγω εξέλιξης της χειρουργικής και της 
έγκαιρης επέµβασης, περισσότερα µάτια επανακτούν 

ωφέλιµη όραση ή κατορθώνεται η διατήρηση του φυσικού 
βολβού έστω και µε ολικό λεύκωµα.



ΤΥΠΟΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ
ΣΚΛΗΡΟΙ ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆ΙΚΟΙ

Υλικό: PMMA
Γεωµετρία: σφαιρική
∆ιόρθωση διαθλαστικών ανωµαλιών
∆ιάµετρος: 10.5 - 11.0 χιλ
Κατασκευή αισθητικών τµηµάτων: Ζωγραφική στον φακό

και επικάλυψη µε PMMA



ΤΥΠΟΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ

ΣΚΛΗΡΟΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•Καλή αναπαραγωγή της ίριδας
•Σταθερή όραση - ∆ιόρθωση µυωπίας/υπερµετρωπίας/αστιγµατισµού
•Μεγάλος χρόνος ζωής

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•∆ιάµετρος µικρότερη από τις συνήθεις ίριδες
•Πολύπλοκη εφαρµογή και εκκέντρωση σε ανώµαλους κερατοειδείς
•Μειωµένη διαπερατότητα οξυγόνου του κερατοειδή
•Μειωµένη άνεση κατά την διάρκεια της ηµερήσιας χρήσης
•Αναγκαστική αφαίρεση σε συνθήκες µε πολύ σκόνη, στη θάλασσα/πισίνα



ΤΥΠΟΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ

ΣΚΛΗΡΟΚΕΡΑΤΟΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

Υλικό: PMMA
Γεωµετρία: Βάσει εκµαγείου
∆ιάµετρος: 18 - 30 χιλ
Κατασκευή αισθητικών µερών:
1. Ίριδα: Ίνες από PMMA σε πολλαπλά στρώµατα
2. Σκληρός: Χρώµατα πολυµερισµένα µε PMMA σε πολλαπλά στρώµατα
3. Αγγεία: Ίνες PMMA



ΤΥΠΟΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ

ΣΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•Απόλυτη αναπαραγωγή της ίριδας
•Φυσική αναπαραγωγή του σκληρού, εφόσον είναι αναγκαίο
•Αισθητική διόρθωση του στραβισµού
•Χρήση όλο το 24ωρο σε µάτια µε κερατοειδείς που έχουν µερικό 
ή ολικό λεύκωµα
•Χρήση σε χώρους µε πολύ σκόνη και στη θάλασσα/πισίνα
•Αναπλήρωση του χαµένου όγκου σε περιπτώσεις φθισικών βολβών
•Τρισδιάστατο αισθητικό αποτέλεσµα λόγω πολλαπλών στρωµάτων 
κατά την κατασκευή

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•Ακατάλληλοι για µάτια µε άρτιους κερατοειδείς που έχουν ανάγκη 
οξυγόνου του περιβάλλοντος
•Ιδιαίτερα πολύπλοκη η διόρθωση αµετρωπιών





ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ

Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆ΙΚΟΙ

Υλικό: HEMA ή poly-HEMA
Γεωµετρία: Σφαιρική
∆ιάµετρος: 14.0 - 16.0 χιλ. Σε ειδικές περιπτώσεις έως 22 χιλ
Κατασκευή αισθητικών τµηµάτων:
1. Βαφή του φακού µε συγκεκριµένες µάσκες για την αποτύπωση 
των λεπτοµερειών της ίριδας
2. ∆ηµιουργία της ίριδας ζωγραφίζοντας τον φακό στο χέρι
3. Τυποποιηµένα στρώµατα χρωµάτων σε φακούς µαζικής παραγωγής.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ

Υ∆ΡΟΦΙΛΟΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•Καλή αναπαραγωγή της ίριδας ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής
•Άµεση προσαρµογή και άνεση κατά την διάρκεια χρήσης
•Εύκολη εφαρµογή και εκκέντρωση σε ανώµαλους κερατοειδείς
•∆ιόρθωση διαθλαστικών ανωµαλιών

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•Μειωµένος χρόνος ζωής συγκριτικά µε τους σκληρικούς φακούς

•Αναγκαστική αφαίρεση σε συνθήκες µε πολύ σκόνη, στη θάλασσα/πισίνα

•Απουσία πρόσθιου θαλάµου µε συνέπεια µείωση τρισδιάστατου 
αποτελέσµατος



Το χρώµα του αποτελέσµατος, άµεσα 
συνδεδεµένο µε την υφή του προς 
αποκατάσταση µατιού



ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΟΙ 
ΜΑΛΑΚΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

• Ολικό λεύκωµα
• Μερικό λεύκωµα
• Ανιριδία
• Κολόβωµα ίριδας
• Μικρής γωνίας στραβισµός
• Ετεροχρωµία
• Νυσταγµός
• Αλφισµός



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ:

•ΑΡΤΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆Η
•ΩΦΕΛΙΜΗ ΟΡΑΣΗ 
•ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΩΤΟΣ
•ΒΟΛΒΟΣ ΣΕ ΦΘΙΣΗ
•ΣΤΡΑΒΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
•ΕΝ∆ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΠΙΕΣΗ
•ΥΠΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆Η
•∆ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ
•ΦΩΤΟΦΟΒΙΑ
•ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ
•ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΤΗ



ΑΡΤΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆Η



ΩΦΕΛΙΜΗ ΟΡΑΣΗ



ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΩΤΟΣ



ΒΟΛΒΟΣ ΣΕ ΦΘΙΣΗ



ΣΤΡΑΒΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ



ΕΝ∆ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΠΙΕΣΗ

• Ζητήστε πληροφορίες από τον 
θεράποντα γιατρό

• Χαµηλή ενδοφθάλµια πίεση µπορεί να 
δηµιουργήσει αστάθεια στην εφαρµογή



ΥΠΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆Η

• Η υποευαισθησία κρύβει σοβαρούς 
κινδύνους σε περίπτωση έλκους ή 
άλλης φλεγµονής. 

• Ο ασθενής πρέπει να είναι 
ενηµερωµένος σε περίπτωση που 
υπάρχει µειωµένη αισθητικότητα και να 
παρακολουθείται πιο συχνά



∆ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

• Πάντοτε ελέγχουµε την διάθλαση όταν 
υπάρχει ωφέλιµη όραση

• Οι προσθετικοί φακοί µπορούν να 
κατασκευαστούν µε µυωπία έως -25.00 D, 

• µε υπερµετρωπία +20.00 D, 
• µε αστιγµατισµό -8.00 D 
• και να καλύψουν ανώµαλο αστιγµατισµό 
έως 10.00 D



ΦΩΤΟΦΟΒΙΑ

• Φίλτρο έγχρωµο στην οπτική ζώνη για µείωση της 
φωτοφοβίας



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ



ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

• Εξηγούµε τους τεχνικούς περιορισµούς
• ∆εν υποσχόµαστε αποτελέσµατα που δεν 
είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν

• Εξηγούµε τον τρόπο χρήσης και τους 
περιορισµούς της χρήσης

• Εξηγούµε την ανατοµική διαφορά ενός 
µαλακού προσθετικού φακού και της 
φυσικής ίριδας



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Καµπυλότητες πάσχοντα οφθαλµού 
• ∆οκιµαστική εφαρµογή
• ∆ιάθλαση
• Στενοπεϊκή διάθλαση
• ∆ιάµετρος ίριδας
• ∆ιάµετρος κόρης
• Φωτογραφία οφθαλµών



ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΕΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑ 
ΟΦΘΑΛΜΟΥ -

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



∆ΙΑΘΛΑΣΗ

Ακόµη και αν ο ασθενής ζητάει µόνο 
αισθητική αποκατάσταση, υποχρεούµαστε 
να βελτιώσουµε όσο περισσότερο γίνεται 
την οπτική οξύτητα

∆ιότι είναι µονόφθαλµος και δεν γνωρίζουµε 
τι µπορεί να συµβεί στο µέλλον



ΣΤΕΝΟΠΕΪΚΗ ∆ΙΑΘΛΑΣΗ

1. Κάνουµε διάθλαση µε οπή διαµέτρου 3 –
4 χιλιοστών

2. Εφόσον βελτιώνεται η όραση 
εφαρµόζουµε αυτή την διάµετρο κόρης 
στον προσθετικό φακό



∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΙΡΙ∆ΑΣ



∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΗΣ



ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ 
ΧΡΩΜΑΤΑ



ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

•Χρησιµοποιήστε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 
(οποιαδήποτε) και φωτογραφίστε και τα δύο µάτια µαζί από 
απόσταση 35 εκατοστών

•Σηµειώστε κατά την παραγγελία σας τον τρόπο φωτισµού που 
χρησιµοποιήσατε

•Ελέγξτε στην οθόνη του υπολογιστή σας, ότι η 
φωτογραφία που πήρατε να συµβαδιζει µε την 
πραγµατικότητα



ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

•Η φωτογράφηση των µατιών πρέπει να γίνεται σε φυσικό 
φως ή κάτω από λάµπες φθορίου, έχοντας διασφαλίσει ότι 
οι ίριδα θα φαίνεται καθαρά και δεν θα επηρεάζεται από 
σκιές των βλεφάρων.

•Εάν η φωτογράφηση γίνει µε φλας, σιγουρευτείτε για 
την απόσταση των 35 εκατοστών και ότι η θέση του 
κεφαλιού είναι τέτοια ώστε να µην δηµιουργούνται σκιές 
από τα βλέφαρα πάνω στην ίριδα



ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ



ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ













Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση στο 
www.eyeart.org


