
RayOne® LIO Hydrophobic
Novo desenho. Novo padrão.

FABRICADO NO 
REINO UNIDO



A definir novos padrões desde 1949

Quando Sir Harold Ridley desenhou a primeira  
LIO do mundo em 1949, escolheu a Rayner para  
fabricar esta inovação pioneira. Há quase 70 anos 
que a Rayner se encontra na vanguarda da  
inovação, dedicada a fornecer a si e aos seus  
doentes as melhores LIOs – sempre impulsionada  
pela ciência para melhorar os resultados e a 
segurança do doente.

A Rayner é o único fabricante de LIOs no Reino 
Unido, com uma unidade de fabrico topo de gama e  
a sede social na costa sul de Inglaterra.

A complementar a gama de sistemas de LIO da 
Rayner existe um conjunto completo de OVDs, bem 
como uma gama de películas lacrimais e de soluções 
farmacêuticas contra a inflamação.

Sobre a Rayner

A RayOne® Hydrophobic nasceu de um desejo de proporcionar aos cirurgiões uma melhor experiência na sala 
de operações e melhores resultados visuais para os doentes, desafiando as soluções de lentes intraoculares 
hidrofóbicas então disponíveis.

Nunca sendo uma empresa de seguir a multidão, quando desenvolvemos a plataforma RayOne® de elevado 
desempenho, estabelecemos um novo padrão para sistemas de injeção totalmente pré-carregados com a nossa 
boca de 1,65 mm. Atualmente, estamos a ampliar o potencial desta tecnologia inovadora com a nossa primeira 
LIO hidrofóbica fabricada com o novo material da propriedade da Rayner.

A RayOne® Hydrophobic foi concebida para eliminar os compromissos que os cirurgiões tinham de assumir – até agora.

2

O melhor dos dois mundos
Utilizando o nosso sistema 
hidrofílico RayOne® de 
elevado desempenho como 
base, concebeu-se a RayOne® 
Hydrophobic para que os 
cirurgiões possam oferecer 
aos doentes excelentes 
resultados visuais, embora 
continuando a ser fácil de 
utilizar na sala de operações.

Sem glistening. Ultrassuave. Ultraestável
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os doentes
•  Material sem glistening

• Posicionamento estável

• Desenho asférico

• OCP minimizada

• Proteção UV

Usabilidade
• Totalmente pré-carregadas

• Etapas de preparação mínimas

• Operação de uma só mão

• Incisão inferior a 2,2 mm

• Sem aquecimento ou espera

• Gama de potências máxima
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Injetor RayOne®

Para uma colocação previsível e eficaz, em todas as situações

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 funcionamento

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

•  Passo 2: Bloqueie o cartucho pronto para 
implantação

Facilidade de utilização

• Êmbolo de uma só mão

 i. Força mínima necessária

• Desenho ergonómico

  i. Facilidade de  
manuseamento

Incisão inferior a 2,2 mm

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

•  Boca mais pequena de injetor totalmente 
pré-carregado

 i. Facilidade de inserção

 ii.  Permite uma verdadeira microincisão

•  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

Fornecido em solução salina

•  Revestimento lúbrico especial do 
injetor - ativado quando húmido

 i. Colocação suave da lente

 ii. Desempenho repetível

• Estado equilibrado

 i. Estável dimensionalmente

 ii.  Hipótese reduzida de movimento 
da lente

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



Nova ótica RayOne® Hydrophobic de 6 mm

Sem glistening. Ultrassuave

Intervalo de potências completo pré-carregada
Um intervalo de potências de -10,0 D a +32,0 D significa que basta apenas uma solução de LIO para todos os seus 
doentes monofocais.

Sempre pronto para implante
O nosso material patenteado não depende da temperatura dentro da sala de operações, pelo que chega pronto a utilizar 
sem ser necessário aquecimento.

Qualidade e desempenho melhorados
Todas as LIOs acrílicas hidrofóbicas absorvem água quando estão in situ dentro do olho, ocasionando a expansão do seu tamanho. 
A nossa lente é fornecida numa solução salina a 0,9%, para que esteja num estado equilibrado e estável dimensionalmente desde 
o fabrico até à implantação, reduzindo as hipóteses de movimento indesejável da lente após a implantação.

Ultrassuave

O nosso sistema patenteado Lock & RollTM 
enrola a lente no interior do injetor para um 

único movimento suave para o olho, sendo 
necessária apenas uma força mínima.

Uma vez colocada no olho, a nossa lente 
hidrofóbica desenrola-se suavemente a 

uma velocidade natural durante o tempo 
de cirurgia necessário.

Adequada para todos os doentes

Tecnologia livre de aberrações para 
qualidade e acuidade visuais em todas 

as condições de luminosidade.

Sem glistening

Concebida para minimizar a OCP

Um estudo independente in vitro face às quatro 
principais lentes intraoculares hidrofóbicas 
considerou a lente da Rayner sem glistening 
e equivalente ou superior às outras lentes1.

Graças ao nosso bordo quadrado melhorado 
de Amon-Apple em 360˚ e à sua bioaderência 
natural, a nossa lente hidrofóbica está concebida 
para minimizar o risco de OCP.
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Ultraestável

O desenho patenteado da nossa lente Cornerstone™ garante que a LIO esteja perfeitamente equilibrada à medida 
que se desloca ao longo da boca do injetor. Uma vez no olho, a tecnologia háptica anti-vaulting da Rayner permite 
bloquear contra as abas Cornerstone™ exclusivas para uma estabilidade excelente.

Nova tecnologia CornerstoneTM

Durante a colocação da lente No olho

Como as lentes hidrofóbicas são fabricadas 
num material naturalmente mais rígido do que 
as lentes hidrofílicas, normalmente são mais 
difíceis de comprimir e dobrar dentro do injetor.

Se a LIO não for dobrada simetricamente, pode 
sair de forma imprevisível da boca do injetor, 
por exemplo, na indesejável posição em “S”.

Combinar as abas Cornerstone™ com a 
nossa tecnologia háptica anti-vaulting cria 
uma estabilidade excelente, quando está 
no saco capsular.

As nossas abas CornerstoneTM equilibram o 
volume de material de ambos os lados da lente, 
resultando em:

1. Peso equilibrado no interior do injetor

2. Orientação controlada do háptico

3. Velocidade de saída controlada

Como funciona: 

O nosso sistema Lock & RollTM enrola a lente 
hidrofóbica com uma simetria melhorada, o que 
quer dizer que se desloca ao longo da boca do 
injetor de uma forma mais estável e previsível, com 
uma saída controlada para uma orientação em “Z”.

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

As pontas dos hápticos contactam 
suavemente com os cantos e ficam 
eficazmente bloqueados na sua posição 

Os hápticos externos envolvem 
os hápticos internos 

Desenho da lente tradicional RayOne® Hydrophobic
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Após um protocolo estabelecido, a RayOne® Hydrophobic foi testada contra quatro LIOs hidrofóbicas disponíveis 
comercialmente. O gráfico abaixo apresenta os resultados do teste de cinco LIOs de cada modelo que foram sujeitas 
a um processo de envelhecimento in vitro concebido para simular condições clínicas ao longo do tempo e avaliar o 
nível resultante de glistenings em cada material da LIO. Uma pontuação abaixo de um na escala clínica de Miyata não 
produzirá quaisquer glistenings significativos visíveis num exame de lâmpada de fenda e é considerada “sem glistening”.

O relatório de estudo independente conclui que a nossa RayOne® Hydrophobic sem glistening é 
“absolutamente equivalente ou mesmo superior” às melhores LIOs hidrofóbicas atualmente disponíveis 
no mercado1.

R1: A lente Rayner RayOne® Hydrophobic aparece 
escura com resultados médios de 1,96 ±3,69 MV/
mm2 e um valor da escala de Miyata de 0.

A1: A LIO Alcon AcrySof IQ SN6OWF apresenta claramente 
um maior número de glistenings, em média 66,01 
±19,25 MV/mm2, com um valor da escala de Miyata de 1.
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Todas as marcas registadas são propriedade dos respetivos proprietários

A diferença com RayOne® Hydrophobic 

Os glistenings são microvacúolos cheios de líquido que se formam no interior da matriz da lente quando expostos a um 
ambiente aquoso1. Elevados níveis de glistenings podem criar perturbações aos doentes, com a dispersão de luz a ter 
impacto na sua sensibilidade ao contraste e comprometendo desnecessariamente a sua satisfação no pós-operatório.

Estudo comparativo independente
As imagens abaixo são de um estudo independente realizado no Hospital Universitário de Heidelberg na 
Alemanha. Apresentam os resultados após a indução de glistening com uma ampliação de 14 vezes.
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Concebida para uma experiência melhor 
do que as atuais LIOs hidrofóbicas
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Resultados 
para os 
doentes

Usabilidade

RayOne® Hydrophobic
Recusando aceitar os 
compromissos inerentes a muitas 
lentes hidrofóbicas, a RayOne® 
Hydrophobic foi concebida 
para fornecer aos doentes os 
resultados visuais que exigem 
de um sistema pré-carregado de 
elevado desempenho que apoia os 
cirurgiões na sala de operações.

Gama RayOne®

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

Baseada na conhecidíssima 
plataforma Rayner de elevado 
desempenho que apresenta 
resultados continuamente. 

Excelente estabilidade no olho:

O desenho exclusivo da lente combina a 
nossa forma Cornerstone™ com o háptico 
anti-vaulting para estabilidade da boca 
e no olho

Estável dimensionalmente

Qualidades visuais aperfeiçoadas:

Sem glistening

Desenho asférico, livre de aberrações

Proteção UV

Risco minimizado de complicações:

Incisão inferior a 2,2 mm através da boca do 
injetor de 1,65 mm

Desenhada para minimizar a OCP devido ao  
bordo quadrado melhorado de Amon-Apple  
em 360˚

Fácil de utilizar e gerir:

Verdadeiro sistema de injeção totalmente 
pré-carregado, em 2 passos, com a tecnologia 
patenteada Lock & Roll™

 Material hidrofóbico patenteado sem necessidade 
de aquecimento ou período de espera

O intervalo de potências completo de -10,00 
D a +32,0 D representa apenas uma solução 
monofocal para todos os seus doentes



Podem aplicar-se restrições regulamentares em determinados mercados.
©2018 Rayner Intraocular Lenses Limited.
“RayOne”, o dispositivo RayOne, “Cornerstone” e “Lock & Roll” são 
marcas comerciais registadas da Rayner. EC 2018-09 PT 07/18 

Para saber mais sobre como estamos a definir 
novos padrões para cirurgiões e doentes, 

visite rayner.com/hydrophobic

Para ultrassom de contacto, a constante A estimada é 118,0

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.

Sistema de colocação

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

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

Ângulo bisel: 45°

Nome do modelo: RayOne® Hydrophobic Aspheric

Número do modelo: RA0800C

Gama de potências: -10,0 D a +7,0 D (incrementos de 1,0 D, incl. Plano)

+8,0 D a +30,0 D (incrementos de 0,5 D)

+31,0 D a +32,0 D (incrementos de 1,0 D)

LIO monofocal asférica

Material: Peça única hidrofóbica acrílica

Proteção UV: O corte de 10% de absorção UV é de 385 nm

Índice de refração: 1,51

Teor de água: <3%

Diâmetro: Ótica: 6 mm, Total: 12,5 mm

Forma da ótica: Biconvexa (potências positivas), Plano, côncava (potências negativas)

Asfericidade: Superfície asférica posterior com tecnologia livre de aberrações

Desenho do bordo da ótica: Bordo quadrado melhorado de Amon-Apple em 360˚

Angulação de háptico: 0°, de um só plano 

Tipo de háptico: Desenho de lente CornerstoneTM com tecnologia háptica anti-vaulting (AVH)

Constantes calculadas para biometria ótica

SRK/T Haigis HofferQ Holladay

Constante A a0 a1 a2 pACD SF

118,6 1,17 0,40 0,10 5,32 1,56

1 Estudo independente in vitro, relatório de pureza do material da LIO (Hospital Universitário de Heidelberg, Alemanha)

Rayner
focada nos 
resultados 
dos pacientes

LIOs OVDs Olho Seco

3 anos de 
dados do 
paciente


