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لنز داخل چشمی تکنیس
لنز داخل چشمی آســفریک تکنیس )Tecnis 1( محصول کمپانی امریکایی Johnson & Johnson Vision به 
منظور جایگزینی لنز طبیعی چشــم پس از عمل آب مروارید  و بهره مندی بیماران از دید با کیفیت باال در کلیه شرایط 
محیطی طراحی و ساخته شده است.  تجربه فعالیت های روزانه با بهره گیری از دید بی مثال ارمغان این لنز به بیمارانی 

است که تحت  عمل آب مروارید قرار می گیرند

مزایای استفاده از این لنز که از مواد هیدروفوبیک آکریلیک  ساخته شده و دارای تأییدیه سازمان  غذا 
و داروی ایاالت متحده )FDA( است، تحت عنوان  اپتیکال سینرجی )Optical Synergy(  معرفی 

می گردد که شامل موارد زیر است:
  اصالح حداکثری اسفریکال ابریشن )Spherical aberration( به منظور دستیابی به کیفیت دید بی مثال 

  اصالح حداکثری کروماتیک ابریشن )Chromatic aberration( به منظور دستیابی به کنتراست تصویر فوق العاده 
 امکان عبور جزء سالم نور آبی برای دستیابی به کیفیت مناسب دید در محیط های کم نور و حفظ چرخه طبیعی  خواب بیماران 

و همچنین مسدود کردن نور ماوراء بنفش به منظور محافظت از چشم 
 احتمال بســیار پایین بروز کاتاراکت ثانویه )PCO( به دلیل طراحی 360 درجه ای اســکوئر ادج )Square Edge(  لنز با 
 آفست نمودن محل اتصال هپتیک و اپتیک و ثبات بی مثال لنز در داخل کپسول قدامی به دلیل تماس با  بخش قدامی کپسول 

در سه نقطه
  تکنولوژی منحصر به فرد در ساخت لنز به منظور کاهش حداکثری گلیسنینگ )Glistening( و افزایش کیفیت دید بیماران





لنز داخل چشمی تکنیس توریک
 Johnson & Johnson Vision محصول کمپانی امریکایی )Tecnis Toric( لنز داخل چشمی تکنیس توریک  
به منظور درمان همزمان آب مروارید و آستیگماتیسم قرنیه  و بهره مندی بیماران از دید با کیفیت باال در کلیه شرایط 
محیطی طراحی و ساخته شده است.  این لنز می تواند نیاز بیماران مبتال به آستیگماتیسم باال، پس از عمل آب مروارید، 

به عینک برای  دید دور را مرتفع سازد.
 

مزایای استفاده از این لنز که از مواد هیدروفوبیک آکریلیک ساخته شده  و دارای تأییدیه سازمان  غذا و داروی ایاالت 
متحده )FDA( است، تحت عنوان اپتیکال ســینرجی  )Optical Synergy(  معرفی می گردد که شامل موارد زیر 

است:
 اصالح حداکثری اسفریکال ابریشن )Spherical aberration(  به منظور دستیابی به کیفیت دید بی مثال 

 اصالح حداکثری کروماتیک ابریشــن )Chromatic aberration(  به منظور دســتیابی به کنتراست تصویر 
فوق العاده 

 امکان عبور جزء سالم نور آبی برای دستیابی به کیفیت مناسب دید در محیط های کم نور  و حفظ چرخه طبیعی خواب 
بیماران و همچنین مسدود کردن نور ماوراء بنفش به منظور محافظت از چشم 

 )Square Edge(  به دلیل طراحی 360 درجه ای اسکوئر ادج )PCO( احتمال بسیار پایین بروز کاتاراکت ثانویه 
لنز با آفست نمودن محل اتصال هپتیک و اپتیک و ثبات بی مثال لنز  در داخل کپسول قدامی به دلیل تماس با بخش 

قدامی کپسول در سه نقطه 
 تکنولوژی منحصربه فرد در ســاخت لنز به منظور کاهش حداکثری گلیسنینگ )Glistening( و افزایش کیفیت 

دید بیماران 
عالوه بر مزایای فوق که کلیه لنزهای خانواده Tecnis از آن بهره می برند، استفاده از این لنز  امکان دستیابی به موارد 

زیر را نیز ممکن می سازد:
  اصالح حداکثری آستیگماتیسم )8 دیوپتر در سطح لنز و 5/48 دیوپتر در سطح قرنیه( 

www.tecnistoriccalc.com انجام محاسبات لنز با استفاده از محاسبه گر آنالین و دقیق لنز 





  لنز داخل چشمی سیمفونی
 Johnson & Johnson محصول کمپانی امریکایی )Tecnis Symfony( لنز داخل چشمی تکنیس سیمفونی  
Vision به منظور جایگزینی لنز طبیعی چشم پس از عمل  آب مروارید و بهره مندی بیماران از دید با کیفیت باال در کلیه 
شرایط محیطی طراحی و ساخته شده  همچنین این لنز با معرفی تکنولوژی خاص و بی مثال میدان دید پیوسته نسل 
جدیدی از لنزهای  داخل چشمی را برای بیماران به ارمغان آورده است. این لنز برخالف لنزهای چندکانونه که  دید بیمار 
را تنها در فواصل مشخصی اصالح می کردند به جای تقســیم نور در نقاط کانونی مختلف  یک نقطه کانونی گسترده 
ایجاد کرده و امکان بهره مندی بیماران از دید پیوسته و یکنواخت  در کلیه فواصل )دور، میانه و نزدیک( و بی نیازی از 

عینک را به ارمغان می آورد. 
 

مزایای استفاده از این لنز که از مواد هیدروفوبیک آکریلیک ساخته شده و دارای تأییدیه  سازمان غذا و 
داروی ایاالت متحده )FDA( است ، تحت عنوان اپتیکال سینرجی  )Optical Synergy( معرفی 

می گردد که شامل موارد زیر است:
 اصالح حداکثری اسفریکال ابریشن )Spherical aberration( به منظور دستیابی به کیفیت دید بی مثال 

 اصالح حداکثری کروماتیک ابریشــن )Chromatic aberration( به منظور دســتیابی به  کنتراست تصویر 
فوق العاده

  امکان عبور جزء سالم نور آبی برای دستیابی به کیفیت مناسب دید در محیط های کم نور و حفظ  چرخه طبیعی خواب 
بیماران و همچنین مسدود کردن نور ماوراء بنفش به منظور محافظت از چشم 

 )Square Edge( به دلیل طراحی 360 درجه ای  اسکوئر ادج )PCO( احتمال بسیار پایین بروز کاتاراکت ثانویه 
لنز با آفست نمودن محل اتصال هپتیک و اپتیک و ثبات بی مثال لنز  در داخل کپسول قدامی به دلیل تماس با بخش 

قدامی کپسول در سه نقطه 
 تکنولوژی منحصربه فرد در ســاخت لنز به منظور کاهش حداکثری گلیسنینگ )Glistening(  و افزایش کیفیت 

دید بیماران 
عالوه بر مزایای فوق که کلیه لنزهای خانواده Tecnis از آن بهره می برند، اســتفاده از این لنز  امکان 

دستیابی به موارد زیر را نیز ممکن می سازد: 
 استفاده از تکنولوژی منحصربه فرد اشلت دیزاین )Echelette Design( برای افزایش عمق دید بیمار  و دستیابی 

به دید پیوسته با الگوی خاص توزیع نور 
 اســتفاده از تکنولــوژی اکروماتیــک )Achromatic( بــرای کاهــش حداکثــری کروماتیــک ابریشــن  

)Chromatic Aberration( و تأمین کیفیت دید بیمار 
 )halo و glare( امکان بسیار پایین ایجاد اختالالت تصویری مانند هاله نور 

این لنز در مدل توریک نیز موجود است.



 Coming

Soon!



  EDOF اولین لنز مونوفوکال طراحی شده با ویژگی - Eyehance لنز تکنیس

 Johnson & Johnson محصول کمپانی امریکایی )Tecnis Eyehance( لنز داخل چشمی تکنیس آیهنس   
Vision اولین لنز مونوفوکال طراحی شده با ویژگی Extended Depth of Focus است. این لنز یک نقطه کانونی 
گسترده ایجاد کرده  و امکان بهره مندی بیماران از دید پیوسته و یکنواخت در کلیه فواصل )دور، میانه، نزدیک( را  به 
ارمغان می آورد. لنز آیهنس تجربه ای متفاوت و نو از لنزهای مونوفوکال است.  طراحی منحصربه فرد این لنز به گونه ای 

است که در مقایسه با لنز مونوفوکال تکنیس )ZCB00(،  به تدریج میدان دید پیوسته ایجاد خواهد کرد. 

مزایای استفاده از این لنز که از مواد هیدروفوبیک آکریلیک ساخته شده و دارای تأییدیه سازمان غذا  
و داروی ایاالت متحده )FDA( است، تحت عنوان اپتیکال سینرجی )Optical Synergy(  معرفی 

می گردد که شامل موارد زیر است: 
 اصالح حداکثری اسفریکال ابریشن )Spherical aberration( به منظور دستیابی به کیفیت دید بی مثال 

 اصالح حداکثری کروماتیک ابریشن )Chromatic aberration( به منظور دستیابی به کنتراست تصویر فوق العاده
  امکان عبور جزء سالم نور آبی برای دستیابی به کیفیت مناســب دید در محیط های کم نور و حفظ چرخه طبیعی  خواب 

بیماران و همچنین مسدودکردن نور ماوراء بنفش به منظور محافظت از چشم 
 احتمال بسیار پایین بروز کاتاراکت ثانویه )PCO( به دلیل طراحی 360 درجه ای اسکوئر ادج )Square Edge(  لنز 
با آفست نمودن محل اتصال هپتیک و اپتیک و ثبات بی مثال لنز در داخل کپسول قدامی به دلیل  تماس با بخش قدامی 

کپسول در سه نقطه 
 تکنولوژی منحصر به فرد در ساخت لنز به منظور کاهش حداکثری گلیسنینگ )Glistening( و افزایش کیفیت دید



 Coming

Soon!



   لنز داخل چشمی تکنیس سینرجی

 Johnson & Johnson محصول کمپانی امریکایی )Tecnis Synergy( لنز داخل چشمی تکنیس ســینرجی
Vision به منظور جایگزینی لنز طبیعی چشم پس از عمل آب مروارید  و بهره مندی بیماران از دید با کیفیت باال در کلیه 

شرایط محیطی طراحی و ساخته شده است و امکان بی نیازی از عینک را به ارمغان می آرود.

مزایای استفاده از این لنز که از مواد هیدروفوبیک آکریلیک ساخته شده و دارای تأییدیه  سازمان غذا 
و داروی ایاالت متحده )FDA( است، تحت عنوان اپتیکال سینرجی )Optical Synergy(  معرفی 

می گردد که شامل موارد زیر است:
  اصالح حداکثری اسفریکال ابریشن )Spherical aberration( به منظور دستیابی به کیفیت دید بی مثال 

 اصالح حداکثری کروماتیک ابریشــن )Chromatic aberration( به منظور دســتیابی به کنتراست تصویر 
فوق العاده

  امکان عبور جزء سالم نور آبی برای دستیابی به کیفیت مناسب دید در محیط های کم نور  و حفظ چرخه طبیعی خواب 
بیماران و همچنین مسدود کردن نور ماوراء بنفش به منظور محافظت از چشم 

  )Square Edge( به دلیل طراحی 360 درجه ای اسکوئر ادج )PCO( احتمال بسیار پایین بروز کاتاراکت ثانویه 
لنز با آفست نمودن محل اتصال هپتیک و اپتیک و ثبات بی مثال لنز در داخل کپسول قدامی به دلیل تماس با  بخش 

قدامی کپسول در سه نقطه 
 تکنولوژی منحصربه فرد در ســاخت لنز به منظور کاهش حداکثری گلیسنینگ )Glistening( و افزایش کیفیت 

دید بیماران  
پیشرفته ترین لنز داخل چشمی حال حاضر تکنیس، از مرزهای لنزهای داخل چشمی سه کانونه فراتر رفته است.

  وسیع ترین دامنه دید متناوب با بهترین حالت دید نزدیک 
 باالترین کنتراست تصویر در روز و شب، دیدی را فراهم می سازد که بیماران می توانند به آن اعتماد کنند. 

 نتایج بسیار عالی بیماران پس از عمل، امکان لذت بردن از مهم ترین لحظات را فراهم می سازد.  

تکنیس سینرجی، با فراهم کردن دید دور قابل مقایسه با لنزهای مونوفوکال آسفریک و دید متناوب 20/32 یا  دقت 
بینایی بیشــتر در حداقل 3 دیوپتر دی فوکوس تا فاصله 33 ســانتی متری تا بی نهایت، سبب کاهش  پیرچشمی 

می گردد. 
در مقایسه با لنزهای داخل چشمی مونوفوکال آسفریک، دید نزدیک در این لنز به ویژه در شرایط نور کم،  به طرز قابل 

مالحظه ای بهبود یافته است. 





 WhiteStar Signature PRO دستگاه فیکو
دستگاه فیکو و ویترکتومی قدامی وایت استار ســیگنیچر پرو )Whitestar Signature PRO(  محصول کمپانی 
امریکایی Johnson & Johnson Vision به منظور تجربه یک عمل بــا  بهره مندی از ثبات بی مثال اتاقک قدامی 

حین جراحی آب مروارید برای کلیه چشم پزشکان  با تکنیک های مختلف طراحی و ساخته شده است.  

از جمله ویژگی های دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
     :)Ellips FX( بهره گیری از هندپیس پیشرفته چرخشی الیپس اف ایکس 

       ترکیب حرکت طولی و عرضی تیپ، امکان استفاده از تیپ استریت و ِکرو بدون تغییر در عملکرد دستگاه 
 دارای دو پمپ پریستالتیک و ونچوری:     

       امکان استفاده از هر دو پمپ در یک کاســت و قابلیت تغییر به هر یک از دو پمپ حین عمل  و بهره مندی از مزایای 
استفاده از پمپ ها 

 دارای تکنولوژی Whitestar برای تسلط کامل بر نحوه اعمال نیروی فیکو در چشم:     
       امکان طراحی شکل پالس و امکان استفاده از میکروپالس در ُمدهای مختلف پاور به منظور تولید حداقل  انرژی 

گرمایی و بهره گیری از حداکثر توان دستگاه 
 ثبات بی مثال اتاقک قدامی 

 استفاده از تکنولوژی آکلوژن ُمد )Occlusion mode( به منظور حفظ ثبات  
اتاقک قدامی به وسیله شناسایی Occlusion و تغییر پارامترهای دستگاه پس از آن 

 استفاده از کیس ُمد )CASE mode( به منظور کنترل وکیوم دستگاه و  تنظیم 
فشار چشم از طریق کنترل لحظه ای وکیوم اعمال شده توسط دستگاه 

 ویترکتومی قدامی با قابلیت 2500 برش در دقیقه 
 امکان ثبت و تحلیل داده های جراحی به منظور مقایسه آماری داده هایی  

 )CASA( از قبیل میزان انرژی مصرفی، تعداد جراحی ها و...از طریق نرم افزار کاسا
 فوت پدال بی سیم و ارگونومیک:     

       دارای چهار کلید به منظور کنترل و تسلط جراح بر عملکردهای مختلف دستگاه 
حین عمل جراحی 


