
Jednodniowe soczewki kontaktowe
z gradientem uwodnienia

Łączą wyjątkową przepuszczalność tlenu i trwałą lubrykację.

Unikalna soczewka kontaktowa z gradientem uwodnienia (zmienny stopień 
uwodnienia w przekroju soczewki), która łączy w sobie wyjątkową przepuszczal-
ność tlenu dla zdrowia rogówki oraz komfort użytkowania.

Zbliżająca się do 100% zawartość wody w najbardziej zewnętrznej strefie powi-
erzchni soczewki1 zapewnia jej jedwabistą gładkość dla komfortu, który trwa do 
końca dnia2.

Efekty?
9 na 10 użytkowników soczewek zgadza się, że czują się tak, jakby nie mieli nic 
na oczach3*.

CECHY

Pierwsza soczewka kontaktowa z gradientem uwodnienia.

Uwodnienie wzrasta od 33% we wnętrzu do prawie 100% na powierzchni.

Wnętrze: Materiał silikonowo-hydrożelowy o niskim uwodnieniu i wysokiej 
transmisji tlenu8.

Na powierzchni: Uwodnienie dochodzące do 100%9,10.

Lubrykacja przewyższająca soczewki konkurencyjneLubrykacja przewyższająca soczewki konkurencyjne11.

Ultramiękki żel, który praktycznie nie zawiera silikonu12.

SmarTears: Zawiera fosfatydylocholinę (PC), składnik naturalnych łez, który jest 
wydzielany do filmu łzowego w celu jego stabilizacji13.

KORZYŚCI

Oddychające: Najwyższa przepuszczalność tlenu spośród wszystkich 
jednodniowych soczewek kontaktowych: Dk/t = 156 @ -3,00 D dla białych, 
zdrowo wyglądających oczu8.

Lubrykacja: Wbudowana sieć hydrofilnych polimerów w celu redukcji interakcji 
z delikatnymi tkankami oka†.

Komfort:Komfort: Wyjątkowy komfort od początku do końca dnia8.

Redukcja suchości: SmarTears ułatwia redukcję suchości oczu, związanej z 
noszeniem soczewek kontaktowych, przez stabilizację warstwy lipidowej łez13.

Aby czuć się i wyglądać zdrowo, Twoje oczy muszą oddychać.

Dzięki niskiemu, 33% uwodnieniu strefy wewnętrznej4 przez soczewkę może 
swobodnie przepłynąć więcej tlenu niż przez jakąkolwiek inną soczewkę 
jednodniową. Soczewki kontaktowe DAILIES TOTAL1 mają 6 X WYŻSZĄ 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ TLENU** niż wiodące soczewki jednodniowe5.

Jedwabiście gładkaJedwabiście gładka6 powierzchnia dla przełomowego komfortu Technologia 
SmarTears ułatwia redukcję suchości oczu związaną z noszeniem soczewek 
kontaktowych poprzez stabilizację warstwy lipidowej łez7.

Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez 
Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych. 

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty. 

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się 
jakiekolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.*

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:
- ma ukończone 16 lat,- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czyimś imieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania kontrolne zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym -  
  uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawią się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę ,a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

*Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.

Informacje techniczne

Produkcja: Najnowsza generacja procesu LightStream Technology™ połączona z Gradientem Uwodnienia

Materiał: Delefilcon A

System nawilżający: SmarTears zawiera fosfatydylocholinę – składnik nawilżający występujący także w naturalnych łzach

Dk/t (@-3,00 D): 156

Uwodnienie warstwy powierzchniowej: 80%

Uwodnienie części wewnętrznej:Uwodnienie części wewnętrznej: 33%

Krzywizna bazowa BC (mm): 8,5

Średnica (mm): 14,1

Moce sferyczne (D): od +6,00 do +0,50 co 0,25; od -0,50 do -6,00 co 0,25; od -6,50 do -12,00 co 0,50

Grubość centralna (mm): 0,09 @ -3,00 D

Tryb wymiany:  Jednodniowy

Tryb noszenia: Dzienny

Wielkość opakowania: Wielkość opakowania: 30 lub 90 sztuk

Opis

Soczewki DAILIES TOTAL1
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13. Pitt WG, Jack DR, Zhao Y, et al. Loading and Release of a Phospholipid From Contact Lenses. Optom Vis Sci. 2011; 88(4): 502-506.13. Pitt WG, Jack DR, Zhao Y, et al. Loading and Release of a Phospholipid From Contact Lenses. Optom Vis Sci. 2011; 88(4): 502-506.

* Odsetek użytkowników, którzy zgodzili się ze stwierdzeniem: „W tych soczewkach czasami zapominam, że je mam na oczach.”
† Pomiary in vitro nienoszonych soczewek. Dane Alcon, 2011.


