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Sztywne gazOprzepuSzczaLne SOczewki  
kontaktowe (RGP) – część I – chaRakteRystyka  

i zaStOSOwanie

RIGId Gas-PeRmeable lenses (RGP) –  
PaRt I – chaRacteRIstIcs and aPPlIcatIon

Słowa kluczowe
Sztywne     soczewki     kontaktowe,     materiały,  
konstrukcje,    krzywizny,    toryczność

Streszczenie 
Sztywne soczewki kontaktowe pojawiły się w la- 

tach czterdziestych XX wieku, kiedy po raz pierw- 
szy wykorzystano polimetakrylan metylu do ich pro- 
dukcji. Z upływem czasu zaczęto wykorzystywać ma-
teriały (o innych właściwościach powierzchniowych), 
które miały zwiększyć dopływ tlenu, poprawić wy- 
mianę łez oraz komfort stosowania. Jednym z no- 
wszych materiałów do produkcji sztywnych socze- 
wek kontaktowych jest akrylat silikonowy wzbogaco- 
ny fluorem, będący rozwiązaniem problemu związa- 
nego z nadmiernym gromadzeniem się osadów na po-
wierzchni  soczewki. 

Na ułożenie sztywnej soczewki kontaktowej na  
powierzchni oka oddziałuje wiele czynników, m.in.:  
średnica i grubość soczewki, środek ciężkości, cię-
żar właściwy, siły tarcia, współczynnik załamania  
oraz kształt krawędzi. Grubość soczewki ma wpływ  
na przepuszczalność tlenu. Ciężar właściwy w nie- 
wielkim stopniu wpływa na działanie soczewki, jed- 
nak w przypadku wysokich wad refrakcji może po- 
wodować jej decentrację. Siły tarcia oraz kształt kra- 
wędzi  oddziałują  na  poczucie  komfortu  pacjenta.

Key words
Rigid  contact  lenses,  materials, designs, curvatures, 
toricity

Summary
Rigid contact lenses appeared in the 1940s, when  

polymethyl methacrylate was used in their production  
for the first time. Over time, materials with different  
surface properties were used to improve the supply  
of oxygen, increase the exchange of tears and im- 
prove patient comfort. One of the newer materials  
used for the production of rigid contact lenses is  
silicone acrylate with fluorine. It solves the problem  
of excessive accumulation of deposits on the surface  
of  the  lens. 

There are many factors which affect the place- 
ment of a rigid contact lens on the surface of the  
eye, including: lens diameter and thickness, centre  
of gravity, specific gravity, forces of friction, refract- 
ive index and edge shape. The thickness of the lens  
affects oxygen permeability. Specific gravity has little  
effect on the function of the lens, however, in the  
case of high refractive errors, it can lead to its de- 
centration. Forces of friction and edge shape impact  
the  patient’s  sense  of  comfort. 

Rigid contact lenses can have different designs:  
double-curved, triple-curved and multi-curved. Choos- 
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Sztywne soczewki kontaktowe mogą mieć różne 
konstrukcje: dwukrzywiznową, trójkrzywiznową i wie- 
lokrzywiznową. Dobór odpowiedniej konstrukcji od- 
działuje na wymianę łez pod soczewką oraz na kom- 
fort pacjenta. Oprócz konstrukcji istotny jest również  
typ geometrii − sferyczny bądź toryczny. Można wy-
różnić soczewki sferyczne, przedniotoryczne, tylno- 
toryczne, bitoryczne i sferyczne z toryczną strefą  
peryferyjną, dobierane w zależności od wady wzro- 
ku    pacjenta.    Soczewki    te    znalazły    zastosowanie  
w korygowaniu nieregularnego astygmatyzmu rogów- 
kowego (w tym stożka rogówki) oraz wad sferycz- 
nych (szczególnie w przypadku afakii). Ponadto są  
stosowane w ortokeratologii, korekcji presbiopii oraz 
przez  osoby  uprawiające  sport.

ing the adequate design has an effect on the ex- 
change of tears underneath the lens and patient  
comfort. In addition to  lens design, the type of  
geometry is also important: spherical or toric. We  
distinguish spherical, front-toric, back-toric, bi-toric  
and spherical lenses with toric peripheral zone, which  
are selected depending on the patient’s vision defect.  
Those lenses are used to correct irregular corneal  
astigmatism (including keratoconus) and spherical  
errors (especially in the case of aphakia). In addi- 
tion, they are used in orthokeratology, presbyopia  
correction  and  by  people  practicing  sports.
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