
RayOne® Trifocal IOL
A plataforma pré-carregada 
que funciona continuamente
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Lente Trifocal RayOne®

Qualquer rotação, tilt ou descentragem de uma lente multifocal pode afetar os resultados do paciente 
e provocar perturbações fototópicas. A nossa tecnologia háptica anti-vaulting proporciona uma 
estabilidade rotacional e de centragem comprovadas, além de uma excelente fixação no saco capsular1:

•  Centragem excecional  – Desvio máximo de apenas 1,0 mm 3 meses após a cirurgia2

•  Excelente estabilidade rotacional e torsional - rotação média de 3,1° da LIO 3 meses após a cirurgia2

Tecnologia háptica comprovada para uma estabilidade excelente

Ótica asférica livre de 
aberrações para qualidade e 

acuidade visuais em todas as 
condições de luminosidade

Baseada na tecnologia 
háptica comprovada 
para uma estabilidade 
excelente1,2

Bordos quadrados melhorados de 
Amon-Apple para OCP mínima de 

1,7% em 24 meses3

Sem glistenings

Desenhada para funcionar continuamente, para mais doentes

Totalmente pré-carregada 
ao longo de toda a gama de 
potências -0,0 D a +30,0 D

Material acrílico hidrofílico 
biocompatível com um longo 
registo de segurança. Mais de 
5 milhões de lentes vendidas 
desde a primeira Asférica 
C-flex em 2006

RayOne® Trifocal é o mais recente elemento da gama de LIOs pré-carregadas RayOne®, baseada na muito 
conhecida plataforma de alto desempenho Rayner que funciona continuamente. 

FA
SE

 1

FA
SE

 2

FA
SE

 3

10,5 mm 10 mm 9,5 mm

Os hápticos externos começam a 
absorver as forças de compressão de 
contração da cápsula do pós-operatório

As pontas dos hápticos contactam 
suavemente com a ótica da LIO e ficam 
eficazmente bloqueados na sua posição 

Os hápticos envolvem os hápticos 
internos 



Injetor Trifocal RayOne®

Para uma colocação previsível e eficaz, em todas as situações

Êmbolo de uma só mão 
que exige um mínimo 
de força

Verdadeiro sistema de 2 passos

• Simples e intuitivo

 i. Curva de aprendizagem mínima

 ii. Minimiza o erro

• Aumenta a eficiência

 i. Concebido para repetibilidade

 ii. Reduz o tempo de operação

•  Passo 1: Insira o OVD no cartucho através 
da porta

•  Passo 2: Bloqueie o cartucho pronto para 
implantação

Desenho ergonómico 
para facilidade de 
manipulação

Incisão inferior a 2,2 mm

Bocal RayOne® de 1,65 mm para incisão 
inferior a 2,2 mm

•  O bocal mais pequeno de injetor  
totalmente pré-carregado

 i. Facilidade de inserção

 ii.  Permite uma verdadeira micro-incisão

•  Faces paralelas para um estiramento mínimo

 i. Colocação inferior a 2,2 mm

 ii.  Mantém a arquitetura da incisão

1,65 mm

4,5 mm

450

Tecnologia exclusiva e patenteada 
Lock & Roll™ para uma colocação 
consistente

•  Enrola a lente para menos de metade do seu 
tamanho antes da injeção

 i. Colocação consistente e mais suave

 ii. Reduz as forças de inserção

•  Cartucho totalmente fechado sem manipulação 
da lente

 i. Reduz o risco de danos na lente

 ii. Minimiza a possibilidade de contaminação

Bloqueada e enrolada consistentemente para 
menos de metade do seu tamanho numa única 

ação simples

Tecnologia Lock & RollTM

Referências: 1. Claoué C. Clinical and Surgical Ophthalmology 2008; 26(6): 198-200. 2. Alberdi R et al. J Refract Surg. 2012; 28(10):696-700. 3. Mathew RG and Coombes AGA. Ophthalmic 
Surg Lasers Imaging. 2010 Nov-Dec; 41(6):651-5. 



Desenho difrativo patenteado otimizado

RayOne® Trifocal possui um novo perfil difrativo patenteado desenhado em parceria com um dos principais 
institutos europeus de tecnologia. Nos últimos quatro anos a Rayner desenvolveu a ótica mais avançada 
em toda a nossa história e, possivelmente, a mais avançada do setor. 

O perfil difrativo é uma combinação de dois perfis para formar o nosso desenho patenteado:

RayOne® Trifocal tem menos anéis na superfície ótica do que muitas LIOs trifocais 
para potenciais perturbações visuais reduzidas e melhor visão noturna. 

Melhores resultados visuais concebidos para uma menor dependência da pupila

RayOne® Trifocal

Representações gráficas apenas do padrão da superfície difrativa

Zona trifocal 
difrativa de 4,5 mm

Zona de distância 
>4,5 mm

Características
•  16 anéis/passos difrativos

•  Zona difrativa de 4,5 mm 

•  >4,5 mm monofocal, ao longe

Benefícios para o doente
•  Reduz as perturbações visuais 

•   Desenvolvida para uma menor 
dependência do tamanho da pupila ou 
das condições de luminosidade

•   Melhora a visão ao longe em condição 
mesópica



A nossa tecnologia trifocal de passo difrativo patenteada reduz a perda de luz para apenas 11%

•  89% da luz transmitida à retina com uma 
pupila de 3 mm

• Metade da luz dedicada ao longe

•  A luz restante é dividida entre a visão ao  
perto e a visão intermédia

•  Divisão da energia da luz numa pupila  
de 3,0 mm

 –   52% ao longe

 –   22% intermédia

 –   26% ao perto

Utilização excecional da luz

Transição confortável para atividades de perto e de longe

De perto
+3,50 D
37,5 cm

Intermédia
+1,75 D
75,0 cm

De longe

RayOne® Trifocal melhora a acuidade visual intermédia, fazendo com que os doentes se 
sintam mais confortáveis ao transitar de atividades ao perto para atividades ao longe.

RayOne® Trifocal foi concebida com:

Adição ao perto de +3,50 D
Plano de leitura de 37,5 cm 

Adição intermédia de +1,75 D
Plano de leitura de 75,0 cm
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Qual o comportamento comparativo da RayOne® Trifocal?

RayOne® Trifocal apresenta um desempenho excelente na visão de perto, Intermédia e de longe e, com a 
energia da luz retida através do perfil difrativo, oferece uma sensibilidade excelente em termos de contraste. 
Em condições de luminosidade reduzida, quando comparada com outras tecnologias trifocais difrativas, 
RayOne® Trifocal mantém o desempenho em todas as três distâncias de focagem. 

Gráficos de alvo USAF 1951

Simulador de bancada ocular modelo Rayner a visualizar gráficos de alvo USAF 1951 Imagens monofocais que não têm em consideração a soma binocular que melhora a visão 
geral em todas as distâncias. Foi usada uma LIO com +20,0 D de potência para todas as LIOs. Todas as marcas registadas são propriedade dos respetivos proprietários. Fonte: 
Dados de teste Rayner mantidos em ficheiro.  
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Tamanho da pupila 4,5 mm

Intermédia
80cm

Ao perto
40 cm

Ao longe Intermédia
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Transição suave de perto para longe

Estudo em simulador de LIO com 30 pessoas saudáveis. Concebido como um estudo comparativo transversal 
aleatório com ocultação do observador e do sujeito, utilizando um dispositivo simulador de LIO.

Conclusões:

•  A acuidade visual de RayOne® 
Trifocal e de AT LISA Tri são 
muito semelhantes.

•  Não foi possível definir 
diferenças significativas entre 
as lentes na posição ao longe, 
ao perto e intermédia. 

Visão funcional
25 cm a ∞ 

Rayner RayOne Trifocal

Zeiss AT LISA Tri



Informação técnica de RayOne® Trifocal

Gama RayOne®

Tenha em atenção que as constantes indicadas para todas as lentes Rayner são calculadas e são fornecidas apenas a título de orientação. Os cirurgiões devem tentar 
sempre personalizar as suas próprias constantes com base nos resultados iniciais do doente, com uma maior personalização à medida que o número de olhos aumenta.

RayOne® Trifocal é o mais 
recente elemento da gama 
de LIOs RayOne®. 

Baseada na muito conhecida 
plataforma de alto desempenho 
Rayner que funciona 
continuamente. 

Sistema de colocação

Tipo de injetor: Sistema de injeção de LIO descartável totalmente pré-carregado

Tamanho da incisão: Bocal de 1,65 mm para incisão inferior a 2,2 mm

Ângulo bisel: 45°

Colocação da lente: Êmbolo de uma só mão

Nome do modelo: RayOne® Trifocal

Número do modelo: RA0603F

Gama de potências: 0,0 D a +30,0 D (incrementos de  0,5 D) 
Trifocal, difrativa, adição ao perto de +3,5 D e adição intermédia de +1,75 D no plano da LIO

LIO trifocal asférica

Material: Acrílico hidrofílico monobloco Rayacryl®

Teor de água: 26% em equilíbrio

Proteção UV: Agente de absorção UV com benzofenona

Transmissão de luz UV: O corte de 10% de absorção UV é de 380 nm

Índice de refração: 1,46

Diâmetro total: 12,50 mm

Diâmetro da ótica: 6,00 mm

Forma da ótica: Biconvexa (potências positivas)

Asfericidade: Tecnologia livre de aberrações

Desenho do bordo da ótica: Bordos quadrados melhorados 360° Amon-Apple

Angulação de háptico: 0°, de um só plano 

Tipo de háptico: Ansa fechada com tecnologia háptica anti-vaulting (AVH)

Constante A calculada para 
biometria ótica SRK/T 118,6

Constante A calculada para 
ultrassom de contacto 118,0



Podem aplicar-se restrições regulamentares em determinados mercados.
©2017 Rayner Intraocular Lenses Limited.
‘RayOne’, o dispositivo RayOne e ‘Lock & Roll’ são marcas comerciais registadas da Rayner. EC 2017-123PT 11/17 

Descubra porque RayOne® Trifocal tem  
a sua própria classe, visite rayner.com/rayone

RayOne® Trifocal para correção da presbiopia

A plataforma pré-carregada que funciona continuamente

• Tecnologia trifocal de passo difrativo patenteada

• Reduz a perda de luz para apenas 11%

• Transição suave da visão ao perto para intermédia e ao longe
 –  Distribuição da luz: 52% ao longe, 22% intermédia, 26% ao perto

• Plataforma comprovada Rayner de LIO com háptico em ansa fechada

• Sistema totalmente pré-carregado com bocal de 1,65 mm

Zona trifocal 
difrativa de 4,5 mm

Zona de distância 
>4,5 mm


