
AOSEPT PLUS z HydraGlyde
Płyny do pielęgnacji soczewek kontaktowych

Wyjątkowy komfort i wolność od podrażnień1.

CHARAKTERYSTYKA

Oksydacyjny płyn czyszcząco-dezynfekujący z formułą HydraGlyde służący do 
czyszczenia, dezynfekcji, neutralizacji, usuwania osadów białkowych
i przechowywania wszystkich typów soczewek kontaktowych.

Zastrzeżona formuła dogłębnie oczyszcza, odkleja zanieczyszczenia i osady 
oraz ułatwia usuwanie białek w systemie czyszczenia o potrójnym działaniu

Formuła HydraGlyde Moisture Matrix otula soczewkęFormuła HydraGlyde Moisture Matrix otula soczewkę
długotrwałym nawilżeniem1.

Brak dodatkowych konserwantów1-3.

KORZYŚCI

Dogłębne czyszczenie: AOSEPT PLUS z HydraGlyde zapewnia równie
skuteczne czyszczenie i dezynfekcję co sprawdzony już wcześniej
płyn AOSEPT PLUS.

Komfort: Komfort: Uwielbiany przez pacjentów płyn AOSEPT PLUS został teraz 
wzbogacony o dodatkową formułę HydraGlyde Moisture Matrix – ta sama 
unikatowa technologia dla całodziennego komfortu1.

Delikatność: Zapewnia nawet najbardziej wrażliwym użytkownikom 
soczewek kontaktowych wyjątkowy komfort i brak podrażnień1.

System potrójnego czyszczenia
• Formuła dająca dogłębne oczyszczenie
• Usuwa osady i zanieczyszczenia
• Odpycha białka

HydraGlyde Moisture Matrix
• Otula soczewkę długotrwałym nawilżeniem1

Krystaliczna czystość i komfortKrystaliczna czystość i komfort
• Całodzienny komfort1
• Brak dodatkowych konserwantów1

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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Opis

INFORMACJE TECHNICZNE

Rodzaj: Oksydacyjny

Roztwór: Wolny od konserwantów roztwór zawierający 3% nadtlenek wodoru, kwas fosfonowy (stabilizator), chlorek sodowy, fosforan (substancja buforująca), poloxamer 
(substancja powierzchniowo czynna)

Nawilżenie: Formuła nawilżająca HydraGlyde Moisture Matrix (EOBO-21* – poli[tlenek etylenu], poli[tlenek butylenu])

Czyszczenie: 3% nadtlenek wodoru, Pluronik 17R4, dysk pokryty tlenkiem platyny (AODISC)

Okres trwałości: Okres trwałości: 3 miesiące po otwarciu opakowania

Wielkość opakowania: 360 ml
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