
LIO complementar Sulcoflex® Trifocal
Quando as expectativas e os resultados se conjugam

Uma solução elegante para 
a correção da presbiopia

FABRICADO NO 
REINO UNIDO



Estamos a inovar as LIOs há mais tempo do que 
qualquer outro fabricante. 
A Rayner fabricou a primeira LIO do mundo em 1949, e encontra-se na 
vanguarda da inovação há quase 70 anos, 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 a sua 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 OVD, a 
aplicação dos resultados de doentes RayPRO™, bem como uma gama de películas lacrimais e de 
produtos farmacêuticos de cuidados oculares.  

Rayner Sulcoflex® Trifocal: uma solução elegante para  
a correção da presbiopia

Um desenho ótico patenteado e comprovado para  
uma transição confortável de intervalos visuais de 
perto para longe

A situação

Como um cirurgião de cataratas e refrativo, é fundamental alcançar os melhores resultados visuais possíveis 
para os seus doentes. No entanto, os pacientes exigentes podem esperar mais e exigir uma oportunidade de 
não dependerem de óculos.

A solução

A LIO complementar Sulcoflex® Trifocal é uma opção ajustável que lhe permite tratar uma variedade ainda 
maior de doentes com presbiopia, para dar resposta às suas necessidades visuais e de estilo de vida.

*Contraindicação para implantação em olhos com LIOs de saco capsular multifocais.

Indicações1,3

Para doente pseudofáquicos com LIO primária de saco capsular

Presbiopia (procedimento DUET) 

Presbiopia pseudofáquica*  
(melhoria secundária)

 Ametropia pós-cirúrgica

Doentes que registam uma alteração  
dinâmica da refração

√ √

√ √



Desenho difrativo otimizado

A Sulcoflex® Trifocal usa o perfil difrativo patenteado da Rayner desenhado em parceria com um dos 
principais institutos europeus de tecnologia. Este novo desenho da tecnologia difrativa é a ótica mais 
avançada em toda a nossa história e, possivelmente, a mais avançada do setor.

Características e benefícios  
da LIO Sulcoflex® Trifocal

Melhores resultados visuais concebidos para uma menor dependência da pupila

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

Comprimento global 
grande de 14,0 mm com 
hápticos ondulantes:

•  Concebida para uma 
fixação estável no  
sulco ciliar

•  Desenho exclusivo do 
háptico ondulante de 
bordos redondos, com 
angulação de 10°

•  Excelente estabilidade 
de centragem 
comparada com as  
LIOs multifocais de 
saco capsular5

•  Redução do risco  
de contacto da úvea  
e abrasão1

•  Síndrome de dispersão 
pigmentária reduzida1

•  Hápticos ondulantes 
suaves para minimizar  
o risco de reação 
adversa do tecido  
no sulco.

Ótica grande, de 6,5 mm, 
com bordos redondos, 
concebida para:

•  Redução do risco de 
bloqueio pupilar e 
efeitos fóticos

•  Redução do risco de 
captura da ótica pela 
íris1

•  Glare do bordo mínimo  
e disfotopsia associada1

A Sulcoflex Trifocal foi concebida para oferecer  
os seguintes benefícios para os doentes:

•  Reduz as perturbações visuais

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

•  Melhora a visão ao longe em condições mesópicas 

Material Rayacryl para:

•  Boa biocompatibilidade 
uveal7

•  Transparência ótica 
soberba – sem vacúolos 
nem glistenings8

A superfície difrativa é uma combinação de dois perfis para formar o nosso desenho patenteado:

Sulcoflex® Trifocal

Representações gráficas apenas do padrão da superfície difrativa.

Características da superfície ótica:

•  16 anéis/passos difrativos

•  Zona trifocal difrativa de 4,5 mm

•  Zona de distância monofocal 
>4,5 mm

•  Superfície anterior macia para 
minimizar o atrito da íris



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

•  Superfície posterior côncava exclusiva, minimiza a possibilidade  
de interação com a LIO primária

•  Probabilidade reduzida de efeitos fotópicos indesejados

•  Erro refrativo reduzido com desfocagem hipermetrópica
Contacto físico entre as 
duas LIOs minimizado.
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Transição confortável para atividades ao perto e ao longe

•  A Sulcoflex® 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

•  Sulcoflex® 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
Ao perto

+3,50 D
37,5 cm

Intermédia

+1,75 D
75,0 cm

Ao longe

Concebida para evitar os potenciais 
problemas convencionais das LIOs1,6,9

Íris - Sulcoflex Sulcoflex - LIO 



Quando equaciona uma solução para a presbiopia,  
o que é importante para si?

Utilização excecional da luz

Facilidade de utilização2

Eficácia e resultados para os doentes2

Versatilidade de tratamento de uma ampla variedade de doentes3

Uma solução ajustável para paz de espírito

Precisão melhorada com passos de um quarto de dioptria

√

√
√
√

Com a plataforma Rayner Sulcoflex,  
pode esperar o seguinte:

Previsibilidade1,3,5

•  Está provado que proporciona uma melhor centragem  
comparada com as LIOs multifocais de saco capsular

• Resultados refrativos previsíveis; elevada acuidade visual

Elevada satisfação do doente2,3

• Taxa de complicações reduzida

• Resultados refrativos estáveis a longo prazo

Redução de risco cirúrgico associado com a troca de LIO1, 4, 6

•  Menor trauma cirúrgico do que com a troca de LIO primária

• Evita a remoção por vezes difícil de um implante primário, fixado e fibrosado

• Permite a reversibilidade da implantação 

“ A primeira LIO complementar trifocal do mundo pode ser 
usada em procedimentos de cataratas de rotina (DUET) 
ou em pseudofáquicos para a correção da presbiopia.  
Este conceito de LIO permite que o cirurgião ajuste o 
sistema ótico a qualquer situação imprevisível no futuro.”

Michael Amon, MD, Professor e Diretor do Departamento de Oftalmologia no Academic 
Teaching Hospital of St John, Viena, Áustria

√
√



Podem aplicar-se restrições regulamentares em determinados mercados.
As LIOs Sulcoflex® não estão disponíveis para venda nos EUA.
©2018 Rayner Intraocular Lenses Limited. Sulcoflex® é uma marca registada da Rayner. EC-2018-59 PT 10/18

Nome do modelo: Sulcoflex® Trifocal

Número do modelo: IOL703F

Gama de potências: -3,0 D a +3,0 D (incrementos de 0,5 D). -1,0 D a +1,0 D (incrementos de 0,25 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 de peça única Rayacryl®

Teor de água: 26% em equilíbrio

Proteção UV: Agente de absorção UV com benzofenona

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

Índice de refração: 1,46

Diâmetro total: 14,00mm

Diâmetro da ótica: 6,50mm

Forma da ótica: Anterior convexa, posterior côncava

Asfericidade: Tecnologia livre de aberrações

Angulação de háptico: Angulação posterior de 10°

Tipo de háptico: Hápticos em ansa em C redondos e ondulantes

Constante estimada para 
cálculo de potência Posição prevista da lente = 4,5 mm
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Saiba mais sobre a Sulcoflex® Trifocal, 
visite rayner.com/sulcoflextrifocal

Sulcoflex Trifocal: Entrega
A Rayner recomenda e fornece o Medicel Accuject 1.8-1P (LP604540)  
para utilização com a LIO Sulcoflex Trifocal

Dados  
de doentes 
de 3 anos LIO OVD Olhos secosLIOs OVDs Olho SecoRayPRO
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