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L: +10.00          

 + בכל עין. הוא מגיע אליך5.00לו רק  האופטומטריסט פחד לתת לו את כל המרשם ולכן נתן          

 . מדוע זה נגרם?Esotropiaאחרי יום שהרכיב את המשקפיים, כשיש לו           

          (ACC. ESO-   בגלל שהילד רגיל להפעיל המון אקומודציה והוא תוקן רק חלקית, הוא עדיין 

 (.ESO-מפעיל כמות גדולה של אקומודציה ולכן נמצא ב          

     

 קטן למרחק. איזה תיקון תיתן לו? Exophoriaבכל עין, ויש לו  -5.00, עם מרשם 7ילד בן  .6

 ?Esoאיזה תיקון תיתן לו אם יש לו 

(EXO תיקון מלא :ESO )יש לסגת קצת מהתיקון : 

 

ולא  6/6אדם עבר ניתוח קטרקט לפני ארבעה חודשים. לאחר הניתוח חדות הראייה שלו הייתה  .7

. מה יכולה להיות 6/12(. כעת הוא מגיע אליך לבדיקה ורואה Planoבמשקפיים )היה לו צורך 

 הסיבה לכך? מה יהיה הטיפול?

 לייזר(. YAG. הטיפול: PCO -)קטרקט משני

 

. כמה צילינדר יש? אם נתאים Pellucid-שתי תמונות טופוגרפיה של קרנית: קרטוקונוס ו .8

 ותר?עדשות מגע, באיזה מהמקרים נקבל ראייה טובה י

 בתמונה שהראו הקונוס היה יחסית למטה ונזאלית ולא הפריע כלל לציר הראייה(  -)בקרטוקונוס

 

 . הצביע לי על דימום ושאל מה זה?FAתמונה של  .9

 

. על פניו הכול היה בסדר, פרט לכלי דם אחד שיצא מהעצב והיה נראה מעט Fundusתמונה של  .10

 לבן.מה זה יכול להיות?

 או חסימה של כלי הדם( )הסתיידות           
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 דקות(.  3. )נותנים בערך 105*6.00-3.50+עין סכמטית:  .1

2.  

 +R  pl-1.00*180  IOL  6/7.5,                              60. בן 2

  -L  -5.00 SPH 6/9התחלה ראשונית של קטרקט              

 כשנשים לו את המשקפיים מה הוא ירגיש?  -

Diplopia 

 לו במרשם?מה ניתן  -

Mono Vision -       R  pl-1.00*180   (Dist) 

                                           L  -2.50   (Near) 

 למה דווקא זה התיקון הרצוי? ולמה עין שמאל לקרוב? -

 

. לא רוצה ללכת יותר עם עדשות R6/9 L6/7.5   OU6/6 , עם עדשות קשות. חדות ראיה:27. בן 3

 רפרקציה:קשות. ה

     R       -10.00-8.00*45   6/36 

L   -12.00-10.00*135   6/36 

  מה נעשה איתו? -

 ניתן לו עדשות רכות.  

 אפשר להזמין עדשות רכות לכזו רפרקציה?  -

 לפי הזמנה.

 דיופטר. מה יש לו? 56.00לאותו בחור קריאות קרטומטר של  -

 קרטוקונוס 

 ? Munsons Signמה זה  -

 

 . Lower Lid Folliculas  ,Normal Disc ,Glaucoma Disc (0.8)ות של: . תמונ4

 

 .D sph 43.00היא  K. קריאת -Axe-3.00*2.00. מצאת ברפרקציה: 5

 מה ניתן? -


