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Sztywne gazOprzepuSzczaLne SOczewki  
kontaktowe (RGP) – część II – ocena I doPasowanIe

RIGId Gas PeRmeable contact lenses (RGP) – 
PaRt II – assessment and fIttInG
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Parametry   RGP,   dopasowanie,   obraz   fluoresceinowy, 
nadrefrakcja,   pielęgnacja

Streszczenie 
Dopasowanie  sztywnych  gazoprzepuszczalnych  so- 

czewek  kontaktowych  (RGP)  jest  procesem  wielo- 
etapowym.  Po  analizie  wskazań  oraz  przeciwska-
zań  do  noszenia  soczewek  kontaktowych  należy  zba-
dać  refrakcję  oraz  ocenić  przedni  odcinek  w  lam- 
pie  szczelinowej.  Niezbędny  jest  także  pomiar  ke- 
ratometrii  i  topografii  rogówki  z  pomiarem  pozio- 
mej  widocznej  średnicy  tęczówki.  Wykonanie  tych 
wszystkich  etapów  pozwala  na  dokonanie  wyboru  
diagnostycznej  soczewki  i  jej  parametrów,  takich  jak:  
tylna  moc  czołowa,  promień  tylnej  strefy  optycznej,  
średnica  tylnej  strefy  optycznej,  średnica  całkowita,  
krzywizny  obwodowe  (z  odpowiednim  uniesieniem 
brzegu),  grubość  centralna  i  materiał,  z  jakiego  so- 
czewka  RGP  jest  wykonana. 

Dopasowanie    prawidłowo    wybranej    sztywnej  
gazoprzepuszczalnej  soczewki  kontaktowej  powinno  
być  oceniane  po  30 minutach  adaptacji.  Należy  wziąć 
pod  uwagę  subiektywne  odczucia  pacjenta,  statycz-
ną  ocenę  dopasowania  (pokrycie  rogówki  i  przy- 
leganie  do  niej)  wraz  z  oceną  obrazu  fluoresceinowe- 
go  w  lampie  szczelinowej,  informującego  o  −  pra- 
widłowym,  zbyt  stromym  lub  zbyt  płaskim  dopaso- 
waniu.  Istotnym  elementem  są  również  takie  czynni- 
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Summary
The  fitting  of  rigid  gas  permeable  contact  len-

ses  (RGP)  is  a  multi-stage  process.  Following  the 
assessment  of  indications  and  contraindications  for  
wearing  contact  lenses,  refraction  should  be  exam- 
ined  and  the  anterior  segment  assessed  under  slit  
lamp.  Keratometry  and  corneal  topography  with  the  
measurement  of  horizontal  visible  iris  diameter  also  
need  to  be  performed.  Completion  of  all  those  stages  
makes  it  possible  to  choose  a  diagnostic  lens  and  
its  parameters  such  as:  back  vertex  power,  back  
optic  zone  radius,  back  optic  zone  diameter,  total  
diameter,  peripheral  curvatures  (with  adequate  egde  
lift),  central  thickness  and  RGP  lens  material.

The  fitting  of  a  correctly  selected  RGP  lens  
should  be  evaluated  after  a  30-minute  adaptation  pe- 
riod.  Factors  to  be  considered  are  patient’s  subjec- 
tive  sensations  and  static  assessment  of  fit  (corneal  
coverage  and  adhesion)  with  slit  lamp  evaluation  
of  the  fluorescein  pattern,  which  provides  informa- 
tion  whether  the  fitting  is  correct,  too  steep  or  too  
flat.  Dynamic  factors  such  as  centration,  mobility,  
stability  and  the  structure  and  mobility  of  the  upper  
and  lower  eyelids  are  also  important  elements.  It  is  
necessary  to  verify  over-refraction  because  a  tear  
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ki  dynamiczne,  jak:  centracja,  ruchomość,  stabilność  
oraz  budowa  i  ruchomość  powieki  górnej  i  dolnej.  
Konieczna  jest  weryfikacja  nadrefrakcji  z  uwagi  na  
możliwość  utworzenia  się  soczewki  łzowej  pomiędzy  
rogówką  a  tylną  powierzchnią  soczewki,  co  może  
wpływać  na  jakość  widzenia,  zmieniając  moc  optycz- 
ną  układu  soczewka-film  łzowy-oko.  Po  zakończo- 
nym  procesie  dopasowania  należy  przedstawić  pa- 
cjentowi  zasady  użytkowania  takich  soczewek.

Sztywne  gazoprzepuszczalne  soczewki  kontakto- 
we  stosuje  się  do  korekcji  znacznych  nieregularno- 
ści  rogówki  wynikających  z  wysokich  wartości  astyg-
matyzmu  rogówkowego,  a  także  do  korekcji  stoż- 
ka  rogówki.  Proces  dopasowania  jest  wieloetapowy,  
a  dokładność  ma  znaczenie  dla  jakości  widzenia  
i  komfortu  użytkowania.

lens  can  form  between  the  cornea  and  the  posterior  
surface  of  the  lens,  which  may  affect  the  quality  of  
vision  by  changing  the  optical  power  of  the  lens-tear  
film-eye  system.  After  the  fitting  process  is  com- 
pleted,  the  patient  should  be  told  how  to  wear  the  
lenses. 

Rigid  gas  permeable  lenses  are  used  to  correct  
significant  corneal  irregularities  resulting  from  high  
values  of  corneal  astigmatism,  and  to  correct  the  
keratoconus.  Fitting  is  a  multi-stage  process,  and  its  
accuracy  is  important  for  the  quality  of  vision  and  
comfort  of  use.
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