
Dla tych, co lubią
mieć oko na wszystko

Soczewki kontaktowe PRECISION1 zostały stworzone dla tych, którzy chcą 
zaczerpnąć z życia więcej wolności i niezależności oraz cieszyć się długotrwałym 
komfortem przez cały dzień1,2.

Witaj w życiu z PRECISION1 for Astigmatism

Gdy tylko zaczniesz je nosić, cały świat stanie przed Tobą otworem. Doświadczaj 
wolności i odkryj nową jakość swoich aktywności – bez ograniczeń, bez oku-
larów. Złap ostrość na to, co sprawia Ci przyjemność.

CECHY

Precyzyjne widzenie i niezawodny komfort dla pacjentów z astygmatyzmem3.

Stabilne widzenie i użytkowanie4.

Bloker UV klasy I*.

KORZYŚCI

Soczewki PRECISION1TM for ASTIGMATISM zawierają tę samą co soczewki 
sferyczne technologię SMARTSURFACE, która wspomaga stabilny film łzowy5,
mający zasadnicze znaczenie dla jakości widzenia i komfortu, szczególnie w 
przypadku osób noszących soczewki kontaktowe4.

W soczewkach PRECISION1TM for ASTIGMATISM wykorzystano sprawdzoną W soczewkach PRECISION1TM for ASTIGMATISM wykorzystano sprawdzoną 
technologię stabilizacji PRECISION BALANCE 8|4.

Bloker UV klasy I zastosowany w soczewkach PRECISION1TM for ASTIGMATISM 
pomaga chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym6*.

Precyzyjne widzenie1
Żyj bez ograniczeń, wybierając jednodniowe soczewki kontaktowe 
PRECISION1. Ciesz się perfekcyjnym widzeniem przez cały dzień. Te genialne 
maleństwa pozwolą Ci otworzyć się na nowe możliwości!

Długotrwały komfort2
Dzięki w pełni oddychającej, silikonowo-hydrożelowej powierzchni, te soczewki Dzięki w pełni oddychającej, silikonowo-hydrożelowej powierzchni, te soczewki 
dają niezaprzeczalne poczucie komfortu, zarówno początkującym, jak i 
zaawansowanym użytkownikom soczewek kontaktowych.

Łatwość użytkowania1
Ze swoim perfekcyjnie dopasowującym się kształtem, jednodniowe soczewki 
kontaktowe PRECISION1 są łatwe do noszenia i z łatwością można je pokochać, 
a potem już nigdy nie oglądać się za siebie.

Technologia SMARTSURFACE

Trwała, ultra cienka, wysoce wydajna warstwa nawilżająca na powierzchni 
soczewki składa się w ponad 80% z wody – dla większego nawilżenia soczewki 
i Twojego komfortu2.

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.
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PRECISION1 for Astigmatism

Material: Verofilcon A

Podbarwienie: VISITINT

Dk/t @-3.00D: 90

Uwodnienie: 51%

Krzywizna bazowa BC (mm): 8.5

Średnica (mm): Średnica (mm): 14,5

Moce sferyczne (D): Plano do -6.00D (co 0.25D)

Moce cylindryczne: -0,75, -1,25, -1,75

Osie: 90° & 180° ± 20° co 10°

Grubość centralna (mm): 0,1 @ (-3.00 mm, D)

Dodatkowe właściwości: Bloker UV klasy I ( 90% of UVA, 99% of UVB)

Tryb wymiany: jednodniowy

Tryb noszenia: Tryb noszenia: dzienny

Wielkość opakowania: 30 sztuk

Opis

Soczewki PRECISION1 for ASTIGMATISM
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* Soczewki kontaktowe z filtrem UV nie zastępują okularów ochronnych z filtrem UV, takich jak gogle lub okulary przeciwsłoneczne, ponieważ nie zakrywają
całkowicie oka i okolic (z IFU: 93% rzeczywistego pomiaru dla blokowania UVA).


