


VISION IN EVOLUTION

A Mediphacos, dentro de sua filosofia de ética, 
pioneirismo e vanguarda, apresenta um novo conceito em 
portfólio de lentes de contato: a Mediphacos Vision Care+. 

Com mais de 45 anos de tradição no desenvolvimento 
e produção de produtos de alta tecnologia para a  
melhoria da visão humana, a Mediphacos, fundada 
pelo médico oftamologista Dr. Emyr Soares, fornece 
exclusivamente para a classe Oftamológica.

Em 1971, o médico oftalmologista Dr. Emyr Soares 
criou um pequeno laboratório óptico para produzir 
lentes de contato para seus próprios pacientes. 

Hoje, Mediphacos é uma empresa brasileira de classe 
mundial com presença internacional em mais de 60 
países nos 5 continentes. 

A Mediphacos alcançou posição de destaque no 
mercado mundial investindo fortemente em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, atualização tecnológica 
constante e foco permanente nas necessidades do 
médico oftalmologista. Em nossa moderna planta de 
produção, utilizamos exclusivamente os melhores 
materiais e tecnologias disponíveis mundialmente, 
gerando produtos inovadores, de alta qualidade, 
segurança e eficácia. 

INNOVATION,  QUALITY AND EVOLUTION ARE PART OF OUR VISION
INOVAÇÃO , QUALIDADE E EVOLUÇÃO FAZEM PARTE DA NOSSA VISÃO

MEDIPHACOS
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VISION CARE



A ESCLERA® é indicada para a correção de 
aberrações causadas por:
 Ceratocone
 DMP
 Pós-Trauma
 Pós-Transplantes
 Pós-LASIK
 Pós-PRK
 Pós-RK
 Pós-Anel Intraestromal 
 Olho seco
 Degeneração de Salzmann 
 Síndrome de Stevens Johnson, Sjogren 
 Miopia, hipermetropia, astigmatismo

A LENTE ESCLERA  

VERDADEIRA ADAPTAÇÃO EM CÓRNEAS IRREGULARES COM MÁXIMO CONFORTO

TRUE ADAPTATION IN IRREGULAR CORNEAS WITH MAXIMUM COMFORT

ESCLERA | VISION CARE+ 3

A lente ESCLERA® permite adaptações em 
córneas irregulares com perfeita estabilidade, 
proporcionando verdadeiro conforto ao seu 
paciente.

Seu processo de adptação simplificado maximiza 
a taxa sucesso e reduz o chair time do paciente. 

VISION CARE
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DA ESCLERA  

 Desenho multi curvas que se adaptam a  córneas com topografias irregulares;

  Maior estabilidade; 

  Menor sensação palpebral; 

  Excepcional conforto para o paciente;  

  Facilidade de adaptação;  

  Excelente acuidade visual; 

  Alta satisfação dos usuários.

Com diâmetros variáveis que começam em 16.0mm e um desenho com multi curvas, 
a ESCLERA® cobre completamente a córnea, sem contato, além de permitir uma ótima oxigenação 
devido ao material de alto DK (Optimum Extreme), perfeita estabilidade e excepcional conforto.

QUALIDADE E CONFORTO VISUAL

O tratamento de superfície por plasma consiste em submeter a LC a um processo de alta tecnologia, 
composto de íons, elétrons e nêutrons em um estado altamente energizado que aumenta a 
umectabilidade da lente, criando uma superfície hidrofílica. Esse método ainda possui outros 
benefícios como a resistência à deposição de proteínas e um excepcional conforto para o seu 
paciente. 

TRATAMENTO DE PLASMA



AJUSTE IDEAL

A lente deve se alinhar à córnea com livramento de 
+100µm. Não deve haver bolha aprisionada (bolha de
colocação), ou bolhas entrando (lente muito plana). 

A lente ESCLERA® não apresenta movimento. Não 
deve haver qualquer aperto conjuntival e nem 
elevação excessiva da borda.

CARACTERÍSTICAS
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ADAPTAÇÃO SIMPLIFICADA - 4 PASSOS

A LENTE DEVE TER 2 
mm (no mínimo) DE 
ÁREA  DE APOIO 
FORA DO LIMBO.

TAMANHO01

(Livramento)
VÃO02

Não deve apertar ou 
levantar excessivamente

03

04

BORDA 

SOBRE 
REFRAÇÃO

SAG
DEPTH

FLAT
PLANE

DIAMETER

ALTURA SAGITAL

Ideal

Levantamento
Excessivo

Compressão

Livramento Ideal de 
+100 µm

Borda Ideal
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Curva base: 
Grau esférico: 
Grau cilindro: 

Eixo: 
Diâmetro: 

Diâmetro zona optica 
Óptica: 

Tratamento: 
Livramento mínimo:

Alterações SAG: 
Levantamento de borda: 

Opções de periferia Torica  
Reposição: 

Tempo de uso:
Material:

Cor da lente:
Permeabilidade:

Índice Gravidade Específica:
Filtro: 

Produtos para limpeza:

6,37mm (53.00D) a 8,44mm (40.00D)
De +30,00D a -30,00D em intervalos de 0,25D
De -0,25D a -5,00D em intervalos de 0,25D
De 1° a 180° (Intervalos de 1°)

16,0mm; 16,5mm; 17,5mm; 18,2mm; 18,7mm
De  9,0mm  a   11,0mm em passos de 0,5mm  (varia de acordo com o diâmetro total da lente) 
Esférica com periferia asférica
Plasma O2 

+-100µm
0,10mm a 0,20mm (quando se eleva a SAG os outros parâmetros são ajustados automaticamente) 
Padrão, Reduzido, Duplo Reduzido, Elevado e Duplo Elevado
0,10 (150µm) e 0,20 (300µm)
Anual
Diário (não dormir com a lente)
Acrilato de Flúor Silicone de alta permeabilidade ao oxigênio. Optimum Extreme (Contamac) 
Transparente
DK = 125
1,15
UV
Soluções multiuso sem peróxido de hidrogênio. Não usar sabões e detergentes
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PERIFERIA TÓRICA (TP)

Em alguns olhos adaptados com lentes esclerais onde tem-se áreas de pressão localizada as 3 e 9 
horas e um aplanamento as 6 e 12 horas, faz-se necessário o uso de uma lente com Periferia Tórica 
Posterior (TP).
   

Um branqueamento (aperto) às 3 e 9 horas, em ausência de pinguécula, geralmente causa uma 
elevação as 6 e 12 horas. Nesses casos deve-se solicitar uma Periferia Tórica (TP).  

A Periferia Tórica (TP) posterior na lente Esclera permite mais conforto e consequentemente maior 
tempo de uso.

A lente Esclera com Periferia Tórica Posterior (TP) permite uma distribuição mais uniforme da 
pressão sobre a esclera, o que melhora a saúde da superfície ocular anterior e o conforto ao uso. 
Também torna a lente mais estável no olho. Para permitir um maior conforto durante a colocação, 
a lente Esclera contém duas marcações, que permitem que o paciente coloque a lente já em sua 
posição definitiva. 

OPÇÕES: 
Valor 0,00 (PADRÃO); 0,10 e 0,20. 
Cada passo representa uma elevação de 150µm. 

MARCAÇÕES: 
A lentes definitivas recebem duas marcações em 0o°e 180o.
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TÓRICA FRONTAL (FT)

Após a adaptação, deve se  fazer a  sobrerrefração,  se houver um astigmatismo residual adicionar 
um cilindro frontal.

Esse astigmatismo residual é comum em cilindros contra-regra ou cilindro interno (no cristalino). 

Nesses casos deve-se solicitar uma lente Esclera Tórica Frontal (FT). (FT)

OPÇÕES DE CILINDRO: 
De –0,25 D a -5,00 D em intervalos  de 0,25 D. 

OPÇÕES DE EIXO: 
De 0o°a 180o°em intervalos de 1o.

MARCAÇÕES: 
A lentes definitivas recebem três marcações em 0o - 180o e 90o

 

NOTA: 
É importante verificar se o cilindro residual não esta sendo causado por um livramento apical 
acima do recomendado, ou pela flexão da lente sobre a córnea.
Não está disponível a configuração Periferia Tórica + Tórica Frontal 

Para adquirir a lente ESCLERA® você precisa estar certificado através do site da Mediphacos:

CERTIFICAÇÃO 

www.mediphacos.com/esclera



Mediphacos
Av. Cristovam Chiaradia, 777
Belo Horizonte | Minas Gerais 
30575-815 | Brazil 
Phone:  +55 31 2102 2211 
Fax:  + 55 31 2102 2212 
www.mediphacos.com

twitter.com/mediphacos
facebook.com/Mediphacos
youtube.com/mediphacosytchannel

slideshare.net/Mediphacos
linkedin.com/company/mediphacos

VISION CARE

Material:




