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Miyop & Hipermetrop

Sferik Kontak Lensler : 

Astigmat düzeltme gücü bulunmayan, miyop ve hipermetrop kusurlarını 

düzelten yumuşak kontak lenslerdir.                                                                   
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Astigmat

TORİK LENSLER :

Astigmatik kırma kusurunu düzeltme özelliği olan kontak lenslerdir. Yumuşak 

kontak lens kullanılır.
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Yumuşak Kontak Lensler

➢ Yapısının büyük çoğunluğu sudur ve sıvı solüsyonlar içerisinde saklanmalıdır. 

➢ Numaralı şeffaf lensler, renkli lensler, afak lensler, multifokal lensler, torik 

lensler ve prostetik lensler bu grupta yer alır.

➢ Aylık ve yıllık kullanımın dışında tek kullanımlık (disposable) ve gece 

uyunabilen (extended wear) farklı çeşitleri vardır.
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Yumuşak Kontak Lenslerin Avantajları

➢ Kullanımı rahattır ve hasta gözünde hissetmez

➢ Tedavi amaçlı bandaj olarak kullanılırlar

➢ Yerinden çıkma olasılığı daha azdır

➢ Alışma süresi kısadır

➢ Renklendirilebilirler (kozmetik)
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Yumuşak Kontak Lenslerin Dezavantajları

➢ Daha az dayanıklıdırlar

➢ Daha fazla birikinti oluştururlar

➢ Mikroorganizmaların tutunabilmesi daha kolaydır

➢ Esnek ve kaygan olduklarından takma ve çıkarmada zorluklar yaşanabilir
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Presbiyobi

Multifocal Lensler

➢ Lensin yaşlanmasına bağlı olarak yakını görememe olayı presbiyobidir. 

➢ Hem uzak hem de yakın görmeyi sağlayan lenslere multifokal kontak lens denir.
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Monovizyon Kontak Lens

➢ Monovizyon kontak lensler, insanların yaşlandıkça presbiyopiyi düzeltmek 

için izledikleri yollardan biridir. 

➢ Yakın ve uzak arasında odaklanırken çekilen zorluğun üstesinden gelmek 

için, yakın görüş için bir lens, uzak görüş için de başka bir lens verilir.

NORMAL GÖRÜŞPRESBİYOPİ 
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Monovizyon

➢ Bir hasta monovizyonu seçtiğinde; baskın olan göz uzak göz olur

diğer göz yakın için  odaklanır

Görsel keskinliğin ve derinlik algısının az olması 

Monovizyonun dezavantajıdır 
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Seçenekler

Tek odaklı

➢ Kontak lens üzerine yakın gözlük

➢ Monovizyon (Bir göz uzağı, bir göz yakını görür) , baskın olmayan göze 

yakın görüş için kontak lens takılır. Baskın gözde görme bozukluğu yoksa, 

bu göze hiç lens takılmaz; görme bozukluğu varsa uzak için kontak lens 

takılır. Sonuç olarak tek göz yakın mesafeyi, diğer göz ise uzak mesafeyi 

net görür. 

Tek/Çok odaklı

➢ Artırılmış monovizyon (Bir göze tek odaklı, bir göze multifokal lens)

Çok odaklı

➢ Multifokal
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Prespiyobide Kontak Lens Kimlere Önerilir?

➢ Presbiyopi yaşından öncesinde de kontak lens kullananlar.

➢ Yaşam tarzı gözlükle uyuşmayan ve lens kullanma motivasyonu yüksek kişiler

➢ Uzak düzeltme için halen lens kullanan kişiler

➢ Erken presbiyopi aşamasındaki kişiler

➢ Gözyaşı hacmi ve kalitesi yeterli 

➢ Kapak ve kornea sorunu olmayan
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Keratakonus

Keratokonus Lensler :

➢ Korneanın öne doğru bombeleşmesi (sivrileşme) durumudur. 

➢ Keratokonuskusurunda düzeltici lens olarak screals ,sert ve hybrid kontak lens kullanılır. 

Keratokonus'lu Kornea ve Işığın Kırılması
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Scleral Kontak Lens

➢ Büyük skleral gaz geçirgen sert lensler de kornea üzerinde az hareket eder ve  iyi 

konfor sağlar. 

➢ Sklera tabakasına oturduğundan konforlu ve korneayı tahriş etmeyen lenslerdir.

➢ Düzensiz kornealı hastalar için daha büyük ve daha düz optik zonu olan bu lenslerle 

daha iyi görme temin edilir. 

➢ Kornea cerrahisi geçirmiş gözlere  veya sert lens kullanamayan gözlere uygulanan 

lenslerdir.

➢ Lens sklera arası oluşan suction (emme) nedeniyle lensi çıkarmak güçtür.

➢ 2-3 yıl değiştirilmeleri gerekmez

➢ Enfeksiyon riski azdır.

➢ Düşme riski yoktur. 
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Sert Kontak Lens

➢ Keratokonuslu hastaların tedavisinde ilk tercih edilen lenslerdir. Gaz geçirgendir.

➢ Günümüzde halen dünyada kullanılan en yaygın yöntemdir

➢ Genellikle hastaların büyük çoğunluğu sert lenslerden fayda görür. Başlangıç da 

bu lenslere alışmakta zorlansalar da  zaman içinde sert lenslere alışabilmektedir.

➢ Enfeksiyon, göz kuruluğu veya alerjiye yol açma riski çok düşüktür
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Hybrid Kontak Lens

➢ Kenarları yumuşak ortası sert materyalden üretilirler. Kenarları yumuşak olduğu 

için konforludur.

➢ Çok büyük olup içine serum doldurularak takılırlar. Bu da bazı hastalarda takıp 

çıkarma sorununa yol açar.

➢ Her 6-8 ayda bir değişmeleri gerekir.

➢ Fiyatı yüksek lenslerdir.



17

Kromatik Kontak Lens

➢ Renk körlüğü olan hastalar için üretilmiştir. 

➢ Renk algılamasını güçlendirmek, daha net ve parlak olmasını sağlamak için 

kullanılır.
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Farklı Göz Rengi (Heterokromiya iridis) 

➢ İnsan ya da çift gözlü canlılarda, iki gözün irislerinin birden farklı renkte olması 

durumudur.

➢ Bu durum renkli kontak lens takarak dengelenebilir.
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Renkli Kontak Lensler

➢ Göz rengini değiştirmek için kullanılır.

➢ Bu kontak lensler sadece kozmetik amaçlı düşünülmemelidir.

➢ Refraksiyon kusurlarını düzeltmeye yönelik diyoptrili ya da plano olarak üretim 

yapılabilir.

➢ Görmeyi düzeltme amaçlı kullanılan renkli lenslerde pupilla alanı şeffaf yada 

geçirgen olarak hafif renklendirilmiş olabilir.
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Proestetik Kontak Lensler

➢ Yapısı bozulmuş göze, daha düzgün kabul edilebilir bir görünüm vermek 

amacı ile kullanılan özel olarak renklendirilmiş lenslerdir 
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Proestetik Kontak Lensler

➢ Prostetik kontak lens sipariş verebilmeniz için ilk önce sağlam gözün 

keratometrik değerlerini (K1 ve K2), iris çapını bildirmeniz gerekmektedir. 

➢ Keratometrik değerleri göz hekimi belirler. Bu bilgi doğru büyüklükte iris lens 

yapabilmesinin ilk kuralıdır.

➢ Bu bilgiye ek olarak ölçülebiliyor ise kusurlu gözün K1 ve K2 değerleri de 

alınmalıdır. Genellikle kusurlu göz doğru keratometre değerleri vermez ve 

ölçülmesi zor olabilir.

➢ Eğer kullanıcının üretici firmaya ulaşması mümkün değilse alın bölgesinden gün 

ışığında çekilmiş yüksek çözünürlükte bir fotoğrafın da üretici firmaya 

ulaştırılması gerekmektedir.
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Teropatik Kontak Lensler( Bandaj Lens)

➢ Kornea hastalıklarında kullanılır.

➢ Bandaj lens olarakta bilinir. 

➢ Genellikle ameliyat sonrası için kullanılır.

➢ Vp üretilir. 

➢ Oksijen geçirgenliği çok iyidir
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Tedavi Edici Kontak Lensler (Ortokeratoloji)

➢ Özel tasarlanmış, ters geometrili gaz geçirgen sert lenslerdir. 

➢ Yaklaşık olarak -5.00 diyoptriden düşük miyopiyi ve 1.00 dan düşük astigmatı olan 

kişlerde uygulanabilir. 

➢ Her gece yatmadan önce takılır ve uyanınca çıkarılır. 

➢ Kullanıcı gün boyu iyi bir görme keskinliğine kavuşur. 

➢ Gece lensleri kullanımı için detaylı bir göz muayenesi ve kornea haritası gerekir. 

➢ Uygun olanlarda lens kullanımı başlar ve yakın takip ile lenslerin göze uyumlu olduğu 

kontrol edilir ve altı ayda bir kontroller yapılır. 

➢ 7-8 yaşlarından itibaren kullanılabilen gece lensleri genç hastalar için de iyi bir 

seçenektir.
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