
ΦΑΚΟΙΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑΓΙΑ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ ΟΙΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣΛΥΣΕΙΣ
ΔΕΝΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΣΤΟΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΜΕΓΙΣΤΟ

ΤΡΟΠΟΙΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΟπτικόςΟπτικός, , οπτομέτρηςοπτομέτρης

4η επιστημονική διημερίδα ΣΟΟΒΕ



ΔημογραφικήΔημογραφική ανάλυσηανάλυση τουτου πληθυσμούπληθυσμού
τωντων πρεσβυώπωνπρεσβυώπων

καικαι τωντων λύσεωνλύσεων πουπου υπάρχουνυπάρχουν



ΑναγκαίεςΑναγκαίες συνθήκεςσυνθήκες γιαγια τηντην
ικανοποίησηικανοποίηση

τωντων χρηστώνχρηστών φακώνφακών επαφήςεπαφής
μεμε πρεσβυωπίαπρεσβυωπία



ΠεριγραφήΠεριγραφή γεωμετριώνγεωμετριών διπλοεστιακώνδιπλοεστιακών
καικαι πολυεστιακώνπολυεστιακών φακώνφακών..

ΓιαΓια ποιουςποιους λόγουςλόγους δενδεν λειτουργούνλειτουργούν
όπωςόπως θαθα θέλαμεθέλαμε καικαι πωςπως αυτόαυτό

βελτιώνεταιβελτιώνεται



ΟιΟι στατιστικέςστατιστικές μελέτεςμελέτες μαςμας ειδοποιούνειδοποιούν ότιότι
γινόμαστεγινόμαστε κράτοςκράτος γερόντωνγερόντων

ΑναφέρεταιΑναφέρεται ότιότι τοτο 40 % 40 % τουτου πληθυσμούπληθυσμού
είναιείναι άνωάνω τωντων 40 40 ετώνετών

ΟιΟι σημερινοίσημερινοί σαρανταπεντάρηδεςσαρανταπεντάρηδες
έχουνέχουν αυξανόμενεςαυξανόμενες απαιτήσειςαπαιτήσεις

ΟιΟι μελλοντικοίμελλοντικοί θαθα έχουνέχουν ακόμηακόμη περισσότερεςπερισσότερες

ΔημογραφικήΔημογραφική ανάλυσηανάλυση τουτου πληθυσμούπληθυσμού
τωντων πρεσβυώπωνπρεσβυώπων

καικαι τωντων λύσεωνλύσεων πουπου υπάρχουνυπάρχουν



ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα υπάρχουνυπάρχουν 3800000 3800000 
ατόμαατόμα απόαπό 40 40 έωςέως 65 65 ετώνετών

μεμε μορφωτικόμορφωτικό επίπεδοεπίπεδο τουλάχιστοντουλάχιστον
γυμνασίουγυμνασίου

ΣτονΣτον νομόνομό ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης αυτόαυτό τοτο
κομμάτικομμάτι τουτου πληθυσμούπληθυσμού είναιείναι 850000850000

ΤοΤο 4 % 4 % πουπου λέγεταιλέγεται ότιότι είναιείναι ηη
εισχώρησηεισχώρηση τωντων φακώνφακών επαφήςεπαφής στονστον
πληθυσμόπληθυσμό είναιείναι 34000 34000 άτομαάτομα στονστον
νομόνομό ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης



ΟιΟι σημερινέςσημερινές λύσειςλύσεις πουπου προσφέρουμεπροσφέρουμε
αφορούναφορούν κατάκατά μεγάλημεγάλη πλειοψηφίαπλειοψηφία γυαλιάγυαλιά, , τατα
οποίαοποία συνεχώςσυνεχώς αναβαθμίζονταιαναβαθμίζονται

ΟιΟι φακοίφακοί επαφήςεπαφής χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται απόαπό πολύπολύ
μικρόμικρό ποσοστόποσοστό πρεσβυώπωνπρεσβυώπων



ΗΗ διαθλαστικήδιαθλαστική χειρουργικήχειρουργική προσφέρειπροσφέρει
δοκιμασμένεςδοκιμασμένες λύσειςλύσεις πουπου εστιάζονταιεστιάζονται στηνστην
μονοόρασημονοόραση κυρίωςκυρίως

ΝεότερεςΝεότερες τεχνικέςτεχνικές μεμε excimer laser excimer laser 
δημιουργούνδημιουργούν πολυεστιακέςπολυεστιακές οπτικέςοπτικές ζώνεςζώνες όπωςόπως
οιοι φακοίφακοί μεμε κέντροκέντρο κοντάκοντά καικαι περιφέρειαπεριφέρεια μακριάμακριά



ΗΗ τεχνολογίατεχνολογία τωντων ενδοφακώνενδοφακών καικαι τωντων
χειρουργικώνχειρουργικών τεχνικώντεχνικών προσφέρειπροσφέρει ήδηήδη
οπτικάοπτικά πολυεστιακούςπολυεστιακούς φακούςφακούς καικαι φακούςφακούς
πουπου διορθώνουνδιορθώνουν τηντην κοντινήκοντινή όρασηόραση, , 
μετατοπιζόμενοιμετατοπιζόμενοι στονστον προσθιοπροσθιο--οπίσθιοοπίσθιο
άξοναάξονα τουτου οφθαλμούοφθαλμού



ΗΗ βιοτεχνολογίαβιοτεχνολογία έχειέχει ήδηήδη έτοιμαέτοιμα υλικάυλικά, , 
ρευστώνρευστών ενδοφακώνενδοφακών πουπου έχουνέχουν παρόμοιαπαρόμοια
οπτικάοπτικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά μεμε τοντον φυσικόφυσικό φακόφακό..

ΑυτάΑυτά σεσε συνδυασμόσυνδυασμό μεμε νέεςνέες χειρουργικέςχειρουργικές
τεχνικέςτεχνικές υπόσχονταιυπόσχονται επεμβάσειςεπεμβάσεις καταρράκτηκαταρράκτη
μεμε τελικότελικό αποτέλεσμααποτέλεσμα μάτιαμάτια μημη
πρεσβυωπικάπρεσβυωπικά



ΑςΑς σκεφτούμεσκεφτούμε λοιπόνλοιπόν απόαπό τηντην μίαμία τηντην
αυξανόμενηαυξανόμενη πληθυσμιακάπληθυσμιακά αγοράαγορά τωντων
πρεσβυώπωνπρεσβυώπων καικαι απόαπό τηντην άλληάλλη τιτι κάνουμεκάνουμε
εμείςεμείς οιοι οπτικοίοπτικοί καικαι οπτομέτρεςοπτομέτρες γιαγια αυτήαυτή τηντην
αγοράαγορά σεσε σύγκρισησύγκριση μεμε τηντην βιοτεχνολογίαβιοτεχνολογία καικαι
τηντην οφθαλμολογίαοφθαλμολογία

ΛόγωΛόγω τουτου ότιότι αυτήαυτή ηη αγοράαγορά είναιείναι πολύπολύ
μεγάλημεγάλη, , υπάρχουνυπάρχουν προοπτικέςπροοπτικές γιαγια όλεςόλες τιςτις
προαναφερθείσεςπροαναφερθείσες λύσειςλύσεις. . ΓυαλιάΓυαλιά, , φακοίφακοί
επαφήςεπαφής, , διαθλαστικήδιαθλαστική χειρουργικήχειρουργική, , ενδοφακοίενδοφακοί

ΟΟ κλάδοςκλάδος έχειέχει υποχρέωσηυποχρέωση νανα αναπτύξειαναπτύξει τηντην
διόρθωσηδιόρθωση τωντων πρεσβυώπωνπρεσβυώπων μεμε φακούςφακούς
επαφήςεπαφής. . 



ΣεβασμόΣεβασμό στηνστην οφθαλμικήοφθαλμική φυσιολογίαφυσιολογία

ΚαλαισθησίαΚαλαισθησία

ΛογικόΛογικό κόστοςκόστος

ΕγγύησηΕγγύηση αποτελέσματοςαποτελέσματος

ΑναγκαίεςΑναγκαίες συνθήκεςσυνθήκες γιαγια τηντην
ικανοποίησηικανοποίηση

τωντων χρηστώνχρηστών φακώνφακών επαφήςεπαφής
μεμε πρεσβυωπίαπρεσβυωπία



ΆνετηΆνετη όρασηόραση μακριάμακριά

ΆνετηΆνετη όρασηόραση κοντάκοντά

ΓρήγορηΓρήγορη προσαρμογήπροσαρμογή

ΕυκολίαΕυκολία στηστη χρήσηχρήση

ΕυρύΕυρύ φάσμαφάσμα ωρώνωρών χρήσηςχρήσης



ΣεβασμόΣεβασμό στηνστην οφθαλμικήοφθαλμική φυσιολογίαφυσιολογία ––
ΔεδομένηΔεδομένη προϋπόθεσηπροϋπόθεση πουπου εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τηντην
εφαρμογήεφαρμογή, , υλικόυλικό, , σεβασμόσεβασμό στουςστους κανόνεςκανόνες
χρήσηςχρήσης

ΚαλαισθησίαΚαλαισθησία –– ΙσχύειΙσχύει μεμε όλουςόλους τουςτους φακούςφακούς
επαφήςεπαφής

ΛογικόΛογικό κόστοςκόστος –– ΣυχνάΣυχνά υψηλόυψηλό λόγωλόγω
πολυπλοκότηταςπολυπλοκότητας κατασκευήςκατασκευής. . ΓιαΓια τουςτους
συμβατικούςσυμβατικούς φακούςφακούς λόγωλόγω χρόνουχρόνου κατασκευήςκατασκευής
καικαι γιαγια τουςτους συχνήςσυχνής αντικατάστασηςαντικατάστασης λόγωλόγω τηςτης
ακριβήςακριβής τεχνολογίαςτεχνολογίας τηςτης κατασκευήςκατασκευής τωντων
καλουπιώνκαλουπιών

ΕγγύησηΕγγύηση αποτελέσματοςαποτελέσματος –– ΜειώνεταιΜειώνεται ηη παροχήπαροχή
εγγυήσεωνεγγυήσεων λόγωλόγω τωντων δυνατοτήτωνδυνατοτήτων τωντων
γεωμετριώνγεωμετριών οπτικήςοπτικής, , τωντων δεδομένωνδεδομένων τωντων
εφαρμοστώνεφαρμοστών, , τουτου μειωμένουμειωμένου όγκουόγκου εφαρμογώνεφαρμογών



ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΕΞΕΤΑΣΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΠΙΚΗΣΦΩΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΡΗΣΚΟΡΗΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΚΟΤΟΠΙΚΗΣΣΚΟΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΡΗΣΚΟΡΗΣ

ΕΙΔΟΣΕΙΔΟΣ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΠΤΙΚΕΣΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣΕΚΤΡΟΠΕΣ ΥΨΗΛΗΣΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ ΠΙΣΩΠΙΣΩ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΠΙΚΗΣΦΩΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΣΚΟΤΟΠΙΚΗΣΣΚΟΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΡΗΣΚΟΡΗΣ

ΜΕΤΡΙΑΣΜΕΤΡΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΜΕ
ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟ
ΣυνθήκεςΣυνθήκες φωτοπικέςφωτοπικές, , μεσοπικέςμεσοπικές. . ΑκριβείαςΑκριβείας
μέτρησημέτρηση μεμε όργαναόργανα υψηλούυψηλού κόστουςκόστους



ΟΤΑΝΟΤΑΝ ΗΗ ΚΟΡΗΚΟΡΗ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΠΙΚΗΦΩΤΟΠΙΚΗ
ΠΡΕΠΕΙΠΡΕΠΕΙ::
ΝαΝα έχουμεέχουμε καλήκαλή μακρινήμακρινή όρασηόραση ((τηντην
ημέραημέρα))
ΝαΝα έχουμεέχουμε καλήκαλή κοντινήκοντινή όρασηόραση, , λόγωλόγω
μύσηςμύσης κατάκατά τηντην
προσαρμογήπροσαρμογή

ΟΤΑΝΟΤΑΝ ΗΗ ΚΟΡΗΚΟΡΗ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΣΚΟΤΟΠΙΚΗΣΚΟΤΟΠΙΚΗ, , 
ΠΡΕΠΕΙΠΡΕΠΕΙ::
ΝαΝα έχουμεέχουμε καλήκαλή μακρινήμακρινή όρασηόραση
((τηντην νύχτανύχτα))



ΕΙΔΟΣΕΙΔΟΣ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤοπογραφικήΤοπογραφική ανάλυσηανάλυση διότιδιότι οο κερατοειδικόςκερατοειδικός
αστιγματισμόςαστιγματισμός 1.00 1.00 διοπτρίαςδιοπτρίας δενδεν έχειέχει τοτο
ίδιοίδιο αποτέλεσμααποτέλεσμα στηνστην όρασηόραση, , ανάλογαανάλογα
μεμε τηντην τοπογραφικήτοπογραφική μορφήμορφή τουτου καικαι ανάλογαανάλογα
μεμε τοντον άξοναάξονα..







ΟΠΤΙΚΕΣΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣΕΚΤΡΟΠΕΣ ΥΨΗΛΗΣΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣΤΑΞΗΣ

ΣΦΑΙΡΙΚΗΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗΕΚΤΡΟΠΗ ΕίναιΕίναι ηη κύριακύρια εκτροπήεκτροπή
πουπου μαςμας ενδιαφέρειενδιαφέρει. . ΕπιβάλλεταιΕπιβάλλεται νανα
γνωρίζουμεγνωρίζουμε τιτι είναιείναι διότιδιότι τηντην εισάγουμεεισάγουμε στηνστην
όρασηόραση τουτου χρήστηχρήστη μεμε κάποιακάποια είδηείδη φακώνφακών
ΤιΤι είναιείναι πρακτικάπρακτικά ηη σφαιρικήσφαιρική εκτροπήεκτροπή::
ΣεΣε μίαμία δεδομένηδεδομένη διάμετροδιάμετρο κόρηςκόρης, , ηη
κεντρικήκεντρική περιοχήπεριοχή έχειέχει διαφορετικήδιαφορετική
διοπτρικήδιοπτρική δύναμηδύναμη απόαπό τηντην περιφέρειαπεριφέρεια











ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ ΠΙΣΩΠΙΣΩ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΟΥΦΑΚΟΥ

ΕίναιΕίναι κύριαςκύριας σημασίαςσημασίας γιατίγιατί βοηθάειβοηθάει στηστη
διασφάλισηδιασφάλιση τηςτης καλήςκαλής φυσιολογίαςφυσιολογίας,,

στηνστην επιθυμητήεπιθυμητή κινητικότητακινητικότητα τουτου φακούφακού
((βασικήβασική γιαγια μερικούςμερικούς ημίσκληρουςημίσκληρους καικαι
κάποιεςκάποιες γεωμετρίεςγεωμετρίες μαλακώνμαλακών φακώνφακών), ), 

στηνστην επιθυμητήεπιθυμητή επικέντρωσηεπικέντρωση τουτου φακούφακού
((βασικήβασική γιαγια τηντην λειτουργίαλειτουργία μερικώνμερικών
γεωμετριώνγεωμετριών μαλακώνμαλακών καικαι ημίσκληρωνημίσκληρων))





ΠεριγραφήΠεριγραφή γεωμετριώνγεωμετριών διπλοεστιακώνδιπλοεστιακών
καικαι πολυεστιακώνπολυεστιακών φακώνφακών..

ΓιαΓια ποιουςποιους λόγουςλόγους δενδεν λειτουργούνλειτουργούν
όπωςόπως θαθα θέλαμεθέλαμε καικαι πωςπως αυτόαυτό

βελτιώνεταιβελτιώνεται



ΜαλακοίΜαλακοί, , ΚΕΝΤΡΟΚΕΝΤΡΟ ΚΟΝΤΑΚΟΝΤΑ-- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΡΙΑΜΑΚΡΙΑ

ΜΑΚΡΙΝΗΜΑΚΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::
++ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης συνήθουςσυνήθους μεγάληςμεγάλης φωτοπικήφωτοπική
κόρηκόρη))
--ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης συνήθουςσυνήθους μικρήςμικρής
φωτοπικήςφωτοπικής κόρηςκόρης))

ΚΟΝΤΙΝΗΚΟΝΤΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::
++ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης μύσηςμύσης πουπου φέρνειφέρνει ηη
προσαρμογήπροσαρμογή))
++ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((συνήθηςσυνήθης κατάστασηκατάσταση κόρηςκόρης))

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ::
ΆμεσηΆμεση

ΕΥΚΟΛΙΑΕΥΚΟΛΙΑ::
ΜεγάληΜεγάλη

ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ::
ΕυρύΕυρύ, , εφόσονεφόσον τοτο δακρυικόδακρυικό φιλμφιλμ είναιείναι ικανοποιητικόικανοποιητικό





ΜαλακοίΜαλακοί, , ΚΕΝΤΡΟΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΡΙΑΜΑΚΡΙΑ-- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΝΤΑΚΟΝΤΑ

ΜΑΚΡΙΝΗΜΑΚΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::

++ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((σεσε φωτεινέςφωτεινές συνθήκεςσυνθήκες, , λόγωλόγω τηςτης συνήθουςσυνήθους
μεγάληςμεγάλης φωτοπικήςφωτοπικής κόρηςκόρης))

++ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης συνήθουςσυνήθους μικρήςμικρής
φωτοπικήςφωτοπικής κόρηςκόρης))

ΚΟΝΤΙΝΗΚΟΝΤΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::

--ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης μύσηςμύσης πουπου φέρνειφέρνει ηη προσαρμογήπροσαρμογή))

--ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((συνήθηςσυνήθης κατάστασηκατάσταση κόρηςκόρης))

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ::

ΆμεσηΆμεση

ΕΥΚΟΛΙΑΕΥΚΟΛΙΑ::

ΜεγάληΜεγάλη

ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ::

ΕυρύΕυρύ, , εφόσονεφόσον τοτο δακρυϊκόδακρυϊκό φιλμφιλμ είναιείναι ικανοποιητικόικανοποιητικό





ΜαλακοίΜαλακοί, , ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΟΙΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙ

ΜΑΚΡΙΝΗΜΑΚΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::

++ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((σεσε φωτοπικέςφωτοπικές συνθήκεςσυνθήκες, , ότανόταν έχουνέχουν μεγάλημεγάλη
φωτοπικήφωτοπική κόρηκόρη

--ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης συνήθουςσυνήθους μικρήςμικρής
φωτοπικήςφωτοπικής κόρηςκόρης))

ΚΟΝΤΙΝΗΚΟΝΤΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::

--ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης μύσηςμύσης πουπου φέρνειφέρνει ηη προσαρμογήπροσαρμογή))

--ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((συνήθηςσυνήθης κατάστασηκατάσταση κόρηςκόρης))

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ::

ΆμεσηΆμεση

ΕΥΚΟΛΙΑΕΥΚΟΛΙΑ

ΜεγάληΜεγάλη

ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ::

ΕυρύΕυρύ, , εφόσονεφόσον τοτο δακρυϊκόδακρυϊκό φιλμφιλμ είναιείναι ικανοποιητικόικανοποιητικό





ΜαλακοίΜαλακοί, , ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙ ΜΕΜΕ ΚΟΝΤΙΝΗΚΟΝΤΙΝΗ ΕΣΤΙΑΕΣΤΙΑ

ΜΑΚΡΙΝΗΜΑΚΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::
++ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((σεσε φωτοπικέςφωτοπικές συνθήκεςσυνθήκες, , ότανόταν έχουνέχουν μεγάλημεγάλη
φωτοπικήφωτοπική κόρηκόρη))
++ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης συνήθουςσυνήθους μικρήςμικρής
φωτοπικήςφωτοπικής κόρηςκόρης))
ΚΟΝΤΙΝΗΚΟΝΤΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::
--ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((λόγωλόγω μειωμένημειωμένη κινητικότηταςκινητικότητας καικαι τηςτης μύσηςμύσης
πουπου φέρνειφέρνει ηη προσαρμογήπροσαρμογή))
--ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((λόγωλόγω μειωμένημειωμένη κινητικότηταςκινητικότητας καικαι
συνήθηςσυνήθης κατάστασηκατάσταση κόρηςκόρης))
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ::
ΆμεσηΆμεση
ΕΥΚΟΛΙΑΕΥΚΟΛΙΑ
ΜεγάληΜεγάλη
ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ::
ΕυρύΕυρύ, , εφόσονεφόσον τοτο δακρυικόδακρυικό φιλμφιλμ είναιείναι ικανοποιητικόικανοποιητικό





ΑεροδιαπερατοίΑεροδιαπερατοί, , 
ΚΕΝΤΡΟΚΕΝΤΡΟ ΚΟΝΤΑΚΟΝΤΑ-- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΡΙΑΜΑΚΡΙΑ

ΜΑΚΡΙΝΗΜΑΚΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::
--++ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης συνήθουςσυνήθους κινητικότηταςκινητικότητας τουτου
φακούφακού))
--ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης συνήθουςσυνήθους κινητικότηταςκινητικότητας τουτου
φακούφακού καικαι τηςτης μικρήςμικρής φωτοπικήςφωτοπικής κόρηςκόρης))

ΚΟΝΤΙΝΗΚΟΝΤΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::
--ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης ανοδικήςανοδικής κίνησηςκίνησης τουτου φακούφακού κατάκατά
τηντην κοντινήκοντινή όρασηόραση καικαι τηςτης μύσηςμύσης πουπου φέρνειφέρνει ηη
προσαρμογήπροσαρμογή))
--++ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης ανοδικήςανοδικής κίνησηςκίνησης τουτου
φακούφακού κατάκατά τηντην κοντινήκοντινή όρασηόραση καικαι τηςτης συνήθηςσυνήθης
κατάστασηκατάσταση κόρηςκόρης))
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ::
22--4 4 εβδομάδεςεβδομάδες
ΕΥΚΟΛΙΑΕΥΚΟΛΙΑ
ΜειωμένηΜειωμένη
ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ::
ΕυρύΕυρύ





ΑεροδιαπερατοίΑεροδιαπερατοί, , 
ΚΕΝΤΡΟΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΡΙΑΜΑΚΡΙΑ-- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΝΤΑΚΟΝΤΑ

ΜΑΚΡΙΝΗΜΑΚΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::
++ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((ότανόταν ηη κόρηκόρη δενδεν είναιείναι πολύπολύ μεγάλημεγάλη))
++ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης συνήθουςσυνήθους μικρήςμικρής
φωτοπικήςφωτοπικής κόρηςκόρης))
ΚΟΝΤΙΝΗΚΟΝΤΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::
++ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης κίνησηςκίνησης τουτου φακούφακού καικαι ότανόταν ηη κόρηκόρη
δενδεν είναιείναι πολύπολύ μεγάλημεγάλη))
++ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης κίνησηςκίνησης τουτου φακούφακού καικαι
συνήθηςσυνήθης κατάστασηκατάσταση κόρηςκόρης))
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ::
22--4 4 εβδομάδεςεβδομάδες
ΕΥΚΟΛΙΑΕΥΚΟΛΙΑ
ΜειωμένηΜειωμένη
ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ::
ΕυρύΕυρύ





ΑεροδιαπερατοίΑεροδιαπερατοί, , 
ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙ ΜΕΜΕ ΚΟΝΤΙΝΗΚΟΝΤΙΝΗ ΕΣΤΙΑΕΣΤΙΑ

ΜΑΚΡΙΝΗΜΑΚΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::
++ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((σεσε όλεςόλες τιςτις συνθήκεςσυνθήκες φωτόςφωτός))
++ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης συνήθουςσυνήθους μικρήςμικρής
φωτοπικήςφωτοπικής κόρηςκόρης))
ΚΟΝΤΙΝΗΚΟΝΤΙΝΗ ΟΡΑΣΗΟΡΑΣΗ::
++ΜΥΩΠΕΣΜΥΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης κίνησηςκίνησης πουπου κάνεικάνει οο φακόςφακός κατάκατά τηντην
κοντινήκοντινή όρασηόραση))
++ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΕΣ ((λόγωλόγω τηςτης κίνησηςκίνησης πουπου κάνεικάνει οο φακόςφακός
κατάκατά τηντην κοντινήκοντινή όρασηόραση))
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ::
ΆμεσηΆμεση
ΕΥΚΟΛΙΑΕΥΚΟΛΙΑ
ΜεγάληΜεγάλη
ΩΡΑΡΙΟΩΡΑΡΙΟ::
ΕυρύΕυρύ





ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΙΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΙ

ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙ
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ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙ
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ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙ ΜΕΜΕ ΚΟΝΤΙΝΗΚΟΝΤΙΝΗ ΕΣΤΙΑΕΣΤΙΑ
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΟΣΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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