


VISION IN EVOLUTION

INOVAÇÃO , QUALIDADE E EVOLUÇÃO FAZEM PARTE DA NOSSA VISÃO

Fundada em 1971 pelo oftalmologista Emyr Soares M.D. PhD., Mediphacos é hoje uma empresa internacional 
de classe mundial com presença em mais de 60 países em 5 continentes. Estamos dedicados a restaurar, preser-
var e melhorar a visão humana, em cooperação com oftalmologistas através da criação, produção e distribui-
ção de produtos e serviços de alta qualidade.
 
Mediphacos alcançou uma posição de destaque no mercado global, investindo fortemente em pesquisa, desen-
volvimento e inovação, o progresso tecnológico constante e centrado nas necessidades em evolução dos oftalmo-
logistas. Em nossa moderna unidade de produção, usamos apenas os melhores materiais e tecnologias disponí-
veis em todo o mundo, desenvolvendo produtos inovadores da mais alta qualidade, segurança e eficácia.

Mediphacos possui um sistema de garantia de qualidade em todos os níveis da empresa e certificados em 
conformidade com a norma ISO 9001, ISO 13485, GMP e outros padrões relevantes.



Mais de 40 anos de experiência da Mediphacos em pesquisa, 
desenvolvimento e produção de lentes intra-oculares, combinado 
com amplas discussões com especialistas de renome em cirurgia de 
catarata, levou ao lançamento da série de lente intra-ocular 
MINIFLEX®.

MINIFLEX® incorpora novos e revolucionários conceitos de material, 
óptica, design e desempenho.

 

"O material ideal IOL devem garantir uma protecção da retina e combinam 
características positivas de acrílicos hidrofóbicos e hidrofílicos."

A utilização de cromóforos amarelos em alguns materiais nos quais a 
luz azul é bloqueada sob o argumento de protegerem a retina, 
provoca efeitos adversos como perda de sensibilidade ao contraste e 
disfunções da fisiologia cicardiana que regula o relógio biológico. 
Estudos científicos comprovam que o amarelamento progressivo 
natural do cristalino humano e a decorrente redução na absorção de 
luz azul está relacionada com a alta incidência de distúrbios do sono e 
depressão nos idosos. O novo e exclusivo cromóforo Natural Yellow® 
utilizado na MINIFLEX® é um composto de hidroxiquinurenina, o 
cromóforo amarelo natural presente no cristalino humano. Este 
cromóforo foi sintetizado e incorporado ao material para conferir à 
MINIFLEX® uma absorção luminosa semelhante a de um cristalino 
humano jovem de 20 anos de idade, bloqueador de UVA até 400nm, 
potente filtro violeta e discreto filtro azul escuro. A utilização do 
cromóforo natural do cristalino, selecionado pela natureza através de 
centenas de milhares de anos de evolução de espécie humana, é a 
solução mais fisiológica para filtrar irradiações luminosas 
potencialmente nocivas e permitir a passagem do espectro azul 
saudável, protegendo a retina, aprimorando a sensibilidade ao 
contraste e não interferindo no ritmo biológico do paciente. (1 - 6)

FILTRO UV E NOVO CROMÓFORO
NATURAL YELLOW®

MATERIAL

ACRÍLICO HÍBRIDO FLEXACRYL®

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

% 
Tr

an
sm

ita
nc

e

Comparative Light Transmitance

300     320     340     360     380     400     420     440     460     480     500     520     540     560     580     600     620     640

MINIFLEX Natural Yellow™
Young Human Lens

Wavelength (nm)

Flexacryl é um copolímero acrílicoexclusivo, que combina 
monômeros hidrofóbicos e hidrofílicos com longo histórico de uso, 
segurança e eficácia para aplicação intraocular:

Etiloxietilmetacrilato (EOEMA)
• Acrílico Hidrofóbico
• Confere resistência e estabilidade
• Evita rápida desidratação
• Grande resistência a rasgos e marcas
• Alto índice de refração

Hidroxietilmetacrilato (HEMA)
• Acrílico Hidrofílico
• Confere excelente biocompatibilidade
• Mínima inflamação pós-operatória
• Desdobra-se suavemente em qualquer temperatura
• Grande pseudoplasticidade

CATARACT PRODUCTS
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DESENHO ÓPTICO
“A óptica ideal não deveinduzir aberração esférica positiva ou negativa.”

ÓPTICA ASFÉRICA ISENTA DE ABERRAÇÃO ESFÉRICA

MINIFLEX® possui um desenho óptico parabólico asférico projetado e otimizado por modernos softwares de ray 
tracing. Diferente de outras LIO’s asféricas que induzem aberração esférica negativa, MINIFLEX® é isenta de 
aberração esférica, proporcionando maior profundidade de foco e não comprometendo a acuidade visual e 
sensibilidade ao contraste no caso do implante sofrer alguma descentração.

ESTABILIDADE A LONGO PRAZO
“O desenho ideal deve garantir a estabilidade do implante a longo prazo.”

ALÇAS DUPLAS 
AUTOCENTRANTES

DEGRAU DE ANGULAÇÃO
HÁPTICA

Haptics Compressed to 10.0mm

≤ 3º

EXCLUSIVA CAVIDADE DE AMORTECIMENTO MECÂNICO

AMPLO ARCO DE CONTATO CAPSULAR

O novo desenho de alças duplas da MINIFLEX®, 
propicia força de compressão equalizada à medida 
em que o saco capsular sofre contração.

• Mantém as alças paralelas ao plano da parte 
óptica mesmo quando flexionadas. • Evita a torção e 
tilt da parte óptica. • Modelo validado segundo as 
exigências da norma ISO-11979 quanto a torção 
óptica (<5º).

• Atua como um elemento de amortecimento do stress mecânico 
gerado pela compressão das alças, que não é transmitido para a 
parte óptica.

• Isola a óptica das forças mecânicas da compressão háptica 
mesmo com a contração do saco capsular, evitando a descentração 
do implante.

• Conceito validado por avançados softwares de análise de 
elementos finitos.                                      

O desenho háptico MINIFLEX garante uma grande área de 
contato entre a LIO e o saco capsular (>80º), 
proporcionando excelente equilíbrio e estabilidade.

MAIOR PROFUNDIDADE
DE FOCO COM MINIFLEX

COMPARATIVO DE IMAGENS
SEGUNDO DESCENTRAÇÃO ÓPTICA

ABERRAÇÃO ESFÉRICA NEGATIVA

PERFEITAMENTE CENTRADA

DESCENTRAÇÃO

MINIFLEX

E EOLHO MÉDIO COM
LIO ASFÉRICA COM ABERRAÇÃO

ESFÉRICA NEGATIVA

OLHO MÉDIO COM
MINIFLEX  ®

DISTÂNCIA DO OBJETO 4m 2mINFINITO 1.3m
VERGÊNCIA 0,25D 0,50D0D 0,75D

LIO ASFÉRICA

DE 0,5 mm

DESCENTRAÇÃO
DE 1,0 mm



ESPECIFICAÇÕES

* The A, ACD and SF constants are estimated and suggested values for the ultrasonic biometrics. It is recommendable that surgeons customize these values through 

their own surgical technique and background of results.

HAPTIC DESIGN
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Flexacryl Hybrid AcrylicMATERIAL
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Biconvex, Aspheric AnteriorLENS TYPE

Natural yellow  FILTERS
YesUV BLOCK
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A CORREÇÃO DO ASTIGMATISMO
AO SEU ALCANCE

MINIFLEX® TORIC permite o tratamento do astigmatismo e catarata em 
um único procedimento.

MINIFLEX® TORIC  possue uma característica de design anti-rotação 
patenteado que aumenta a aderência do implante ao equador capsular, 
reduzindo a rotação IOL e garantir a correção do astigmatismo estável 
e previsível.

MINIFLEX FAMILY | CATARACT SEGMENT

CALCULADORA

MINIFLEX® TORIC calculadora fornece otimizado cálculo de 
potência da LIO tórica

Acesso através 
www.miniflextoriccalculator.com 
ou digitalizar o código QR ..

PODER CILÍNDRICO NO PLANO DA LIO:

MODELO DA LIO:

CYLINDER POWER IN THE  CORNEAL PLANE*: 0.91 D

1.5 D 2.25 D

MT3 MT4 MT5 MT6 MT7 MT8

1.36 D 1.82 D

3.00 D 4.00 D 5.00 D 6.00 D

2.43 D 3.04 D 3.65 D

MT9

7.00 D

4.27 D

www.miniflextoriccalculator.com

INCOMPARÁVEL 
ESTABILIDADE ROTACIONAL

UMA ENORME VARIEDADE DE
CORRECÇÃO DE CILINDRO.

 CATARACT PRODUCTS


