Πποηάζειρ εηαιπειών για ηην διεξαγωγή διαγωνιζμού για ηην ππομήθεια
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV 33731110-7)- INTRAOCULAR ζηα πλαίζια ηος
ΠΠΤΤ 2015.

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ALCON

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΟΤ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Ενός σλικού αζθαιρικός με
κίηρινο θίληρο

Ακπςλικόρ-Μεηακπςλικόρ Υδπόθοβορ με πεπιεκηικόηηηα ζε νεπό
<0,5% αναδιπλούμενορ ενδοθακόρ οπιζθίος θαλάμος ε ςλικού με
αζθαιπική οπίζθια επιθάνεια. Με θίληπο UV και κίηπινο θίληπο
καηά ηηρ μπλε ακηινοβολίαρ. Για ένθεζη από μικπή ηομή και με
δείκηη διάθλαζηρ 1.55. Με ολικό μήκορ 131 και γωνία 0°. Εύπορ
διοπηπιών ηοςλάσιζηον από 6,oD έωρ 3 και με βήμα ανά o,5D .
Πολλαπλών ημημάηων
Ακπςλικόρ-Μεηακπςλικόρ Υδπόθοβορ με πεπιεκηικόηηηα ζε νεπό
<1% αναδιπλούμενορ μη-αζθαιπικόρενδοθακόρ οπιζθκ θαλάμος,
πολλαπλών ημημάηων, με αγκύλερ από PMMA και δείκηη
διάθλαζηρ 1.55. Με θίληπο UV και με ολικό μήκορ 13η και γωνία
haptics: 10°. Εύπορ διοπηπιών ηοςλάσιζηον από 6, έωρ 30,oD και
με βήμα ανά o,5D .
Ενδοθακοί προζθίοσ θαλάμοσ Ενδοθακόρ πποζθίος θαλάμος ηύπος KELMAN από PMMA
PMMA ενός ηεμαγίοσ
ζθαιπικόρ , με δείκηη διάθλαζηρ πάνω από 1,48. Με απηική
διάμεηπο 5,5- 6 mm και ολική διάμεηπο 12,5- 13,75mm. Με
διοπηπικό εύπορ ηοςλάσιζηον από 10,0D έωρ 30,00D και με βήμα
αύξηζηρ ανά μιζή διοπηπία

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΜΕΡΟ ΣΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
B) Σε πεξίπησζε πξνζθνξάο πξντόληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε ρώξα εθηόο Ε.Ε., δήισζε ζηελ
νπνία ια αλαθέξεηαη ζε πνηα (εν) αγνξά (εν) θξάηνπν κέινπν θπθινθνξεί ην πξνζθεξόκελν πξντόλ
θαη ε νπνία λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθά ζηνηρεία από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη, ε εηζαγσγή
θαη δηάζεζε ηνπ πξντόληνν ζηα θξάηε κέιε ηεν Ε.Ε. επηηξέπεηαη ρσξίν πεξηνξηζκνύν θαζών θαη
πίλαθα πειαηώλ ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηην πσιήζεην ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνν, είηε
από ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Οη ζπκκεηέρνληεν ζηνλ δηαγσληζκό πξέπεη λα δειώζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπν πξνζθνξά ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήν ησλ πξντόλησλ θαζών θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζήν ηνπ. Τν εξγνζηάζην
θαηαζθεπήν θαζών θαη ν ηειηθόν δηαλνκέαν ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα δηαζθάιηζεν
πνηόηεηαν ISO 9001 ή ISO 13485, αληίγξαθν ηζρύνληνν πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ νπνίνπ θαη ζα
επηζπλάπηεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά. Γ) Τα πξνζθεξόκελα πξντόληα πξέπεη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλα από θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνν θαη ιεηηνπξγεί
λόκηκα ζην έδαθνν ελόν
από ηα Κξάηε Μέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνύ
πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπόκελε ζήκαλζε CE.
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠΤ 2/2013 ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ελίδα 50από 69)

1.2.1.1.5 Κατάλογο, ςτον οποίο να αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ για τα
προςφερόμενα είδθ των τριϊν τελευταίων ετϊν, με μνεία για κάκε παράδοςθ:
1. του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα του προςφερόμενου
προϊόντοσ
2. τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ
3. τθσ ποςότθτασ παράδοςθσ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B' ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠΤ 2/2013 ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ελίδα 23-24 από
69)
1.2.1.2.2. Δηλώςεισ του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:
α)Ο προςφζρων, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν
προςφορά του, τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το
προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ τθσ. β) Όταν οι προςφζροντεσ
δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν
προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το
προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.
Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ, επιςυνάπτουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ προσ τθν
ανακζτουςα αρχι, ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ
ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του
τελικοφ προϊόντοσ, κακϊσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει
αποδεχκεί ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ
κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B' ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠΤ 2/2013 ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ελίδα 25 από 69)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 118 (Άρθρο 8- 8α) :
β. (i) Βεβαιϊςεισ τραπεηϊν για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ ι (ii)
αντίγραφο ι απόςπαςματου ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ ι (iii) υπεφκυνθ διλωςθ περί
του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και του κφκλου
εργαςιϊν τθσ που αφορά ειδικότερα το υπό προμικεια υλικό, κατά τισ τρεισ προθγοφμενεσ
του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με το υπό προμικεια υλικό, κατά χρονικό διάςτθμα
που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλει τουσ
ιςολογιςμοφσ, εφόςον υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάςτθμα αυτό. δ. Περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και των μζτρων
που λαμβάνει ο προμθκευτισ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. ε. Κατάςταςθ του
τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ, που κα αςχολθκεί κατά τθν παραγωγι του προσ
προμικεια υλικοφ, κατά ειδικότθτα, ανεξάρτθτα από τθ
ςυμβατικι ςχζςθ τουσ με τθν επιχείρθςθ, ιδίωσ δε των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ.

Πίνακεσ ςυμμόρφωςησ
Οι πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκοφν με τθν τεχνικι
προςφορά,
ςυμπλθρωμζνοι ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο
υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει:

τθ τιλθ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί
όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ
απαντιςεισ.
Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ
προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ
αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται
ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο ωσ απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα.
Προςφορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου
που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν
προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου
χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ
πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ζλεγχου και
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τισ απαίτθςθσ. τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί θ
ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ οποία κα περιλαμβάνει
αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των
υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου
Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων υμμόρφωςθσ. τθν αρχι τθσ ενότθτασ
καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων τθσ.
Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει
να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Σεχνικό Φυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφοσ 4,
κ.λ.π.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που
τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Πίνακα
υμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Προδ. 4.18)
Οι παραπάνω όροι θεωρούνηαι δεζμεσηικοί, με ποινή απόρριψης ηης προζθοράς ζε
περίπηωζη μη ζσμμόρθωζης ζε κάποιον από ασηούς.
2. ΕΣΑΙΡΕΙΑ EYELENS

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΕΝΔΟΦΟΑΛΜΙΠΝ ΦΑΚΩΝ

Α.3

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΑΚΡΤΛΙΚΟΙ ΤΔΡΟΦΟΒΟΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΤΜΕΝΟΙ
Ενδοφκάλμιοσ Ενδοφακόσ Ακρυλικόσ Τδρόφοβοσ Αναδιπλοφμενοσ Σριϊν Σεμαχίων
αμφίκυρτοσ, με Δείκτθ Διάκλαςθσ 1.56 και δυνατότθτα ζνκεςθσ τόςο ςτον περιφακικό ςάκο όςο
και ςτο sulcus. Η διάμετροσ οπτικισ ηϊνθσ να είναι 6.0mm, ολικι διάμετροσ 12.5mm. ε μενάλο
εφροσ διοπτριϊν από 0.0D ζωσ 30.0D. Για ζνκεςθ από μικρι τομι 2.4mm-2.8mm.

3. ΕΣΑΙΡΕΙΑ AMVIS
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΝΔΟΦΑΚΟ ΣΤΠΟΤ 877FAB ΟΙΚΟΤ
MEDICONTUR ΟΤΓΓΑΡΙΑ

Ενδοφάλμιοσ

Ενδοφακόσ

Ακρυλικόσ

Τδρόφοβοσ,

αναδιπλοφμενοσ

ενόσ

τεμαχίου,

αμφίκυρτοσ, αςφαιρικόσ, με δείκτθ διάκλαςθσ 1.47, διαμζτρου 6,0 χιλιοςτϊν, ολικισ διαμζτρου 13
χιλιοςτϊν. Διατίκεται ςε μεγάλο εφροσ διοπτριϊν,
0,0D ζωσ +9,0D ανα 1D +10,0D
εωσ +30,0D ανα 0,5D +31,0D εωσ
+35,0D ανα 1D τακερα:118,9
Ενκεςθ απο μικρι τομι 2,2 - 2.4mm.

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΝΔΟΦΑΚΟ ΠΡΟΘΙΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ 91 Α
ΟΙΚΟΤ MEDICONTUR ΟΤΓΓΑΡΙΑ

Ενδοφακόσ ενόσ τεμαχίου, τφπου KELMAN, με 4 ςθμεία ςτιριξθσ. Τλικό καταςκευισ ΡΜΜΑ.
Διάμετρο οπτικισ ηϊνθσ 6,00 και ολικό μικοσ 12,75mm.
Διακζςιμθ ιςχφ από +00D ζωσ +34,0D.
(Από 0,0D και 28,0D ζωσ 34,0D ανά 1,0D και από +10,0 ζωσ 27,00D από 0.50D).

4. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ - ΑΛΣΙΕΡ
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ
«ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» - CPV 33731110-7 (ΑΙΣΗΜΑ ΝΟ/ΜΕΙΟΤ ΜΕ ΑΡΙΘ.
ΠΡΩΣ. 8733 (20-5-2016)

Α1. Πξνθνξησκέλνο αλαδηπινύκελνο αθξπιηθόο πδξόθνβνο αζθαηξηθόο ελδνθαθόο νπηζζίνπ
ζαιάκνπ κε θίιηξν επηθάιπςεο γηα ηελ κπιε αθηηλνβνιία (θίηξηλνο). Ακθίθπξηνο ελόο
ηεκαρίνπ κε ηεηξαγσληζκέλα άθξα,. Δηάκεηξν νπηηθήο δώλεο 6.0mm, νιηθή δηάκεηξν 12.5mm,
δείθηε δηάζιαζεο 1.52 θαη ζηαζεξά Α 118.4mm. Αγθύιεο κε άθξε PMMA, ζρήκαηνο
modified C θαη γσλία αγθπιώλ 5. Εύξνο δηνπηξώλ από 6.0 έσο 30.0dpt αλά 0.5dpt. Από ηνκή
2.2mm.
Α3.1. Πξνθνξησκέλνο αλαδηπινύκελνο αθξπιηθόο πδξόθνβνο αζθαηξηθόο ελδνθαθόο
νπηζζίνπ ζαιάκνπ. Ακθίθπξηνο ηξηώλ ηεκαρίσλ κε ηεηξαγσληζκέλα άθξα, κε θίιηξν UV.
Δηάκεηξν νπηηθήο δώλεο 6.0mm, νιηθή δηάκεηξν 12.5mm, δείθηε δηάζιαζεο 1.522 θαη
ζηαζεξά Α 118.4mm. Αγθύιεο από PMMA ζρήκαηνο modified C, κε γσλία αγθπιώλ 5. Εύξνο
δηνπηξώλ από 6.0 έσο 30.0dpt αλά 0.5dpt. Από ηνκή 2.5mm.

Α3.2. Πξνθνξησκέλνο αλαδηπινύκελνο αθξπιηθόο πδξόθνβνο αζθαηξηθόο ελδνθαθόο
νπηζζίνπ ζαιάκνπ κε θίιηξν επηθάιπςεο γηα ηελ κπιε αθηηλνβνιία (θίηξηλνο). Ακθίθπξηνο
ηξηώλ ηεκαρίσλ κε ηεηξαγσληζκέλα άθξα. Δηάκεηξν νπηηθήο δώλεο 6.0mm, νιηθή δηάκεηξν
12.5mm, δείθηε δηάζιαζεο 1.522 θαη ζηαζεξά Α 118.4mm. Αγθύιεο από PMMA ζρήκαηνο
modified C, κε γσλία αγθπιώλ 5. Εύξνο δηνπηξώλ από 6.0 έσο 30.0dpt αλά 0.5dpt. Από ηνκή
2.5mm.

Γ1. Ελδνθαθόο πξνζζίνπ ζαιάκνπ, από πιηθό PMMA ηύπνπ KELMAN, 4 ζεκείσλ ζηήξημεο
κε δύν νπέο θαη θίιηξν UV, νπηηθήο δηακέηξνπ 6mm, νιηθήο δηακέηξνπ 12.75mm, biconvex,
ζηαζεξά Α:114.9, step vaulted. Δηνπηξηθή ηζρύο: από 0.0 έσο 30.0dpt αλά 0.5 dpt.

5. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΤΡΟΓΕΝΗ
ί ε ςυνζχεια τθσ ανάρτθςθσ που κάνατε ςτισ 20/05/2016 με αρ.πρωτ.8733, για τθν υποβολι Κεχνικϊν

IΙροδιαγραφϊν για τθν προμικεια «ΕΝΔΟφΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ CPV 33731110 7», ςασ παρακζτουμε
κάτωκι τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν του οίκου BAUSCH & LOMB OPS b.v. NETHERLANDS
μζλοσ του ομίλου εταιρειϊν VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, INC CANADA (Καναδάσ),
του οποίου είμαςτε αποκλειςτικοί αντιπρόςωποι ςτθν Ελλάδα:

A/A

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

1

ΑΙ. Ενδοφκάλμιοσ Ενδοφακόσ
Ακρυλικόσ Τδρόφοβοσ αναδιπλοφμενοσ
ενόσ τεμαχίου, αμφίκυρτοσ, αςφαιρικόσ
με φίλτρο
επικάλυψθσ UV για τθ μπλε ακτινοβολία
(κίτρινοσ)και με Δείκτθ
Διάκλαςθσ πάνω από 1.40 11 διάμετροσ
οπτικισ ηϊνθσ να είναι
μεταξφ 5,5 χυλιοατϊν ζωσ 6,0 χιλιοςτϊν
και θ ολικι διάμετροσ να είναι μεταξφ 11
χιλιοςτϊν ζωσ 13 χιλιοςτϊν. Να
διατίκεται ςε μεγάλο εφροσ διοπτριϊν,
μικρισ τομισ.

1

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
Ενδοφκάλμιοσ Ενδοφακόσ -Ακρυλικόσ
Τδρόφοβοσ αναδιπλοφμενοσ. Ενόσ
τεμαχίου, αμφίκυρτοσ, ςφαιρικόσ, με
δείκτθ διάκλαςθσ 1,51. Με απτικά τφπου
"Modified L Loops" και γωνίαςθ αγκυλϊν
0°. Οπτικι διάμετροσ 6 χιλιοςτά, ολικι
διάμετροσ 13 χιλιοςτά. Με φίλτρο για τθ
UV ακτινοβολία. Να διατίκεται με εφροσ
διοπτριϊν 0 ζωσ 40.0D ανά 0,50D.
Αναδιπλοφμενοσ, μικρισ τομισ
2,2/2,4mm.
Ενδοφκάλμιοσ Ενδοφακόσ -Ακρυλικόσ
Τδρόφοβοσ αναδιπλοφμενοσ. Ενόσ
τεμαχίου, αμφίκυρτοσ, αςφαιρικόσ, με
δείκτθ διάκλαςθσ 1,51. Με απτικά τφπου
"Modified L Loops" και γωνίαςθ αγκυλϊν
0*. Οπτικι διάμετροσ 6 χιλιοςτά, ολικι
διάμετροσ 13 χιλιοςτά. Με φίλτρο για τθ
UV ακτινοβολία. Να διατίκεται με εφροσ
διοπτριϊν 0 ζωσ 40.0D ανά 0,50D.
Αναδιπλοφμενοσ, μικρισ τομισ
2,2/2,4mm.

6. ΕΣΑΙΡΕΙΑ MEDICAL LITE

ΡΜΜΑ Lenses
All of our lenses are produced with 1:1 Anterlor-to-Posterior Curvature Ratio.
This Equiconvex design permits the thinnest possible lenses, which will provide
outstanding optical imaging with less spherical aberration than conventional
lOLs.
The lens styles are all produced with step-vaulted haptics With this design
technique the haptic is initially angulated upward then flattened. This
step-vaulting of haptics facilitates 'in-the-bag' implantation and holds the
IOL gently against the posterior capsule.
Anterior Chamber

Optic Size Optic Type
Length Haptic Style:
Angulation Position Holes
Construction Optic
Matenal A Constant A/C
Depth

