
Comfortabel zicht, groter contrast, maximale bescherming

  
Sterkte bereik: -8 tot +8

Additie: 0.75 – 6.00

MAteriAAl: CR39

Filter: ML Filter C1

CoAting: ML Prima

typeS: Single Vision, Bifocaal en 
Multifocaal

AMDComfort

Mensen met AMD (leeftijds gebonden Macula Degeneratie) 
hebben vaak problemen in het vinden van een optisch 
hulpmiddel welke hen écht helpt om significant beter te kunnen 
zien. Meestal wordt hen de standaard mogelijkheden 
geadviseerd, wat misschien iets helpt. Echter een oog met 
Macula Degeneratie heeft meer nodig dan alleen sterkte 
correctie. Er is een product wat meer biedt dan de standaard 
optiek en dat is AMD Comfort van Multilens.

AMD Comfort van Multilens biedt mensen met Macula 
Degeneratie een concept, welke eenvoudig is toe te passen 
en welke niet moeilijk is om voor te schrijven.
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Comfortabel zicht, groter contrast, maximale bescherming2

AMd CoMFort – een SpeCiAAl 
kunStStoF glAS 

AMD Comfort is een speciaal ontworpen kunststof glas voor 
mensen met Macula Degeneratie. Het glas bestaat uit 4 
kenmerken:

CoMFort Filter 

Een speciaal ontworpen comfort filter welke 100% 
beschermt tegen UV-licht. Dit comfort filter houdt het 
blauwe licht substantieel tegen, maar behoudt de verdere 
functionaliteiten van het glas en zorgt ervoor dat je de 
natuurlijke kleuren kunt blijven zien.

Vergroting

AMD glazen bieden een vergroting, welke genoeg is om 
het verschil te maken voor de drager van de glazen, maar 
welke niet te groot is waardoor het gezichtsveld verminderd 
zal worden. De vergroting is gemaakt met een speciale 
slijptechniek, waardoor het glas iets gecurved is 
en wat dikker wordt gemaakt. 

Er zijn 2 vergrotingen mogelijk, AMD-i en AMD-ii. AMD-i 
biedt een balans tussen cosmetisch uiterlijk en vergroting, 
AMD-ii biedt meer vergroting waardoor het glas dikker is. 
AMD-i heeft een vergroting van ongeveer 3%, AMD-ii heeft 
een vergroting van ongeveer 6%. De exacte vergroting is 
afhankelijk van het voorschrift en de selectie van het glas.

ontSpiegeling

Superontspiegeling zit standaard in de AMD comfort 
glazen, het verbetert het comfort en vermindert de 
verblinding.

indiViduele CorreCtie

Wanneer een persoon niet normaal kan zien zal er eerst 
gecheckt moeten worden of dit op te lossen is met normale 
correctie. Hetzelfde geldt voor de AMD patiënt. Eerst moet 
er gekeken worden welk voorschrift nodig is. Daarom 
worden alle AMD comfort glazen voorzien van een 
individuele correctie, om het glas zo optimaal mogelijk te 
maken.

geMAkkelijk oM te proberen 
 
om de AMD comfort uit te proberen, zijn er passets gemaakt 
welke simpel te gebruiken zijn. Laat de patiënt het verschil 
ervaren met behulp van de AMD comfort Flip-up of met de 
AMD comfort Flirp welke voor een eigen bril gehouden kan 
worden.

geMAkkelijk te beStellen 
Voor de opticien geldt dezelfde bestelprocedure als bij een 
standaard glas.

geMAkkelijk in gebruik 

De gebruiker hoeft niet te wennen aan de AMD Comfort. De 
gebruiker zal direct kunnen profiteren van de voordelen van 
een beter contrast, betere visuele scherpte en beter comfort.

   geMAkkelijk in gebruik 

De AMD comfort glazen bestaan uit een bewezen, optische 
techniek welke verpakt is in een product wat efficiënt is en 
welke door de opticien simpel voor te schrijven is. 
Het kan zowel AMD patiënten als andere slechtziende mensen 
comfort bieden.

+4.0  AMD-I

+4.0  AMD-II

-4.0  AMD-I

-4.0  AMD-II

Tekening van de toenemende dikte van de AMD Comfort glazen.
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AMd CoMFort glAzen

De glazen komen uit het programma van Multilens. Zij hebben 
een multifocaal glas, een enkelvoudig glas en een aantal  
bifocale glazen uitgekozen, welke goed samenwerken met 
AMD Comfort. Hieronder vindt u relevante informatie over 
AMD Comfort en over de glazen. Voor meer informatie kunt u 
ons ook bellen (070-3836269) of de website  
www.slechtzienden.nl raadplegen.

AMD comfort lens
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Multifocaal AMD i +8 -8 4

Multifocaal AMD ii +6 -6 3

Multifocaal AMD i met pol of trans +6 -6 4

Multifocaal AMD ii met pol of trans +4 -4 3

Single Vision AMD i +8 -8 4

Single Vision AMD ii +6 -6 3

Single Vision AMD i met pol of trans +6 -6 4

Single Vision AMD ii met pol of trans +4 -4 3

Bifocaal S28 AMD i, blank of pol +8 -6 4

Bifocaal S28 AMD ii, blank of pol +6 -8 3

Bifocaal C28 AMD i, blank of transition +8 -6 4

Bifocaal C28 AMD i, blank of transition +6 -8 3

Bifocaal S28 High Add AMD i, blank +8 -6 2

Bifocaal S28 High Add AMD ii, blank +6 -8 2

 
Sterkte limieten voor AMD Comfort glazen  
Let op het volgende:

Cilinder tot -6 kan gemaakt worden, zolang de maximum •	
curve van het glas de -6 niet overschrijdt. 

Voor sterktes die buiten de boven genoemde limieten en •	
vergroting vallen kunt u altijd contact met ons opnemen, 
wellicht is het wel mogelijk! 

Glazen tot 75mm (73 mm voor gepolariseerde glazen) •	
kunnen gemaakt worden. Een grotere diameter is mogelijk, 
maar dan kan Myosoft vereisend zijn. 

Alle AMD glazen worden gemaakt in Index 1.5 •	

Maximum sferische + sterkte wordt beïnvloed door de  •	
additie. 

Bekijk het Multilens glasprogramma welke versies van •	
polarisatie en transition mogelijk zijn.

CriteriA Voor AMd CoMFort 
glAzen

De hoofd criteria bij selectie van de glazen is:

 
MultiFoCAAl

•	 Groot	gezichtsveld

•	 Helder	design

•	 Hoge	additie	is	mogelijk

•	 Polarisatie	en	transition	zijn	mogelijk

biFoCAAl

•	 Hoge	addities	zijn	mogelijk

•	 Polarisatie	en	transition	zijn	mogelijk

Single ViSion

•	 Polarisatie	en	transition	zijn	mogelijk

bASiS lenS:

ML Classic Comfort

AMd VerSieS:

AMD-i en AMD ii

pAShoogte:

16 mm of 20 mm (20 mm wordt  

geadviseerd)

Additie:

0.74 tot 4.00

trAnSition: Ja

polAriSerend: Ja

Sterkte bereik: Zie tabel

AMd CoMFort MultiFoCAAl

bASiS lenS:

ML Classic Single Vision

AMd VerSieS:

AMD-i en AMD ii

trAnSition: Ja

polAriSerend: Ja

Sterkte bereik: Zie tabel

AMd CoMFort Single ViSion

bASiS lenS:

ML Classic S28, ML Classic S28 High 

Addition, ML Classic C28

AMd VerSieS:

AMD-i en AMD ii

Additie:

0.74 tot 4.00 voor S28 en C28.

4.50 – 6.00 voor S28 High Addition

trAnSition: Ja, voor C28

polAriSerend: Ja, voor S28

Sterkte bereik: Zie tabel

AMd CoMFort biFoCAAl
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  09036       Een flirp met Plano AMD Comfort glazen

  09006 						Grote	flip-up	met	plano	AMD-Comfort	glazen

AMD CoMfort flirp Kit
Een flirp met Plano AMD Comfort glazen, 
1 paar met AMD-i en 1 paar met AMD-ii.

AMD CoMfort testsets

  09003 						Grote	flip-up	met	plano	AMD-Comfort	glazen

AMD CoMfort test flip ups
Grote	flip-up	met	plano	AMD-Comfort	glazen.	
Mogelijk met AMD-i en AMD-ii.

09050       AMD-Comfort test box

AMD CoMfort test Box
2 paar grote AMD Comfort flip-ups (AMD-i en 
AMD-ii) in een box.


