
Nie pozwól, by astygmatyzm cię ograniczał

Wybierz soczewki kontaktowe AIR OPTIX plus HydraGlyde for Astigmatism 
zapewniające wyraźne widzenie oraz niezmienny komfort1-3.

Miesięczne soczewki kontaktowe AIR OPTIX plus HydraGlyde for Astigmatism 
zapewniają wyraźne widzenie1* i wyjątkowy komfort przez cały dzień, każdego 
dnia2,3** – zupełnie jak noszenie ulubionej pary dżinsów.

CECHY

Ultragładka powierzchnia uzyskana dzięki technologii SmartShieldTM chroni 
przed codziennymi osadami i wpływa na zdrowe użytkowanie soczewek4.

Konstrukcja Precision Balance 8|4.

Dwa punkty stabilizacyjne, które współpracują z naturalnym działaniem powiek 
w celu zapewnienia stabilności podczas mrugania, minimalizując interakcję
z dolną powieką i maksymalizując transmisję tlenu na godzinie 6.z dolną powieką i maksymalizując transmisję tlenu na godzinie 6.

Trzy znaczniki dla łatwej obserwacji stabilności soczewki.

KORZYŚCI

Niezawodność: Oscylacje przy mruganiu poniżej 5° dla stabilnego ostrego 
widzenia1.

Widzenie: Szeroka strefa optyczna dla niezmiennie doskonałego widzenia od 
dnia 1. do 30.5,6

Łatwość dopasowania: Łatwość dopasowania: 95% oczu uzyskuje właściwe dopasowanie już przy 
pierwszej soczewce7.

Przewidywalność: 99% zaaplikowanych soczewek ma dopasowanie optymalne 
lub akceptowalne1.

Konstrukcja PRECISION BALANCE 8|4

SZEROKA STREFA OPTYCZNA
Zapewnia doskonałą ostrość widzenia.

OSCYLACJA
5° oscylacji lub mniej między mrugnięciami dla doskonałej ostrości widzenia1*.

TRZY ZNACZNIKI
Znaczniki na godzinach 3., 6. i 9. ułatwiają obserwację rotacji soczewki i jej Znaczniki na godzinach 3., 6. i 9. ułatwiają obserwację rotacji soczewki i jej 
stabilności.

UNIKALNA KONSTRUKCJA
PRECISION BALANCE 8|4
Zapewnia doskonałą stabilność przez 30 dni użytkowania, wygodne 
dopasowanie pod powieką i maksymalizację Dk/t na godzinie 61.

PUNKTY STABILIZACJI
Dwa punkty stabilizacji na godzinie 4. i 8. zapewniające doskonałą stabilność Dwa punkty stabilizacji na godzinie 4. i 8. zapewniające doskonałą stabilność 
soczewki na oku i ostrość wzroku1.

Co to jest astygmatyzm?

Astygmatyzm to dość powszechna wada wzroku, która wynika z nieregularnego 
kształtu rogówki. Jej efektem jest rozmazane widzenie na każdą odległość. Na 
szczęście okulary nie są jedynym sposobem na to, by wyraźnie widzieć!

Wybierz miesięczne soczewki AIR OPTIX plus HydraGlyde for Astigmatism Wybierz miesięczne soczewki AIR OPTIX plus HydraGlyde for Astigmatism 
mające specjalna konstrukcje, która dostosowuje się do Twojego 
indywidualnego kształtu oka, dając Ci wyraźne widzenie1*. Dodatkowo Twoje 
oczy będą się w nich czuły tak komfortowo jak Ty w swoich ulubionych dżinsach.

Zakres parametrów dla większości osób z astygmatyzmem
• Zakres mocy odpowiedni dla 98,9% osób z astygmatyzmem*** z cylindrem do -3,00 DC2.

• Zakres mocy odpowiedni dla 94,7% osób z astygmatyzmem4***.

Jedynie soczewki kontaktowe AIR OPTIX produkowane są z 
wykorzystaniem unikalnej technologii SmartShield.

Jedynie soczewki kontaktowe AIR OPTIX produkowane są z wykorzystaniem Jedynie soczewki kontaktowe AIR OPTIX produkowane są z wykorzystaniem 
unikalnej technologii SmartShield. Technologia ta, jak potwierdzają badania, 
zapewnia soczewkom AIR OPTIX zachowanie nawilżenia i chroni je przed 
osadzaniem się na nich kurzu, tłuszczów i innych zanieczyszczeń3,4**. Dzięki temu 
soczewki pozostają niezmiennie komfortowe od pierwszego do trzydziestego 
dnia użytkowania.

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.

Formuła HYDRAGLYDE MOISTURE MATRIX

otacza soczewkę długotrwałym nawilżeniem dla całodziennego komfortu6,7. 
Ciesz się nawilżeniem, które utrzymuje się do 16 godzin dziennie.
U użytkowników soczewek soczewek AIR OPTIX for Astigmatism nie jest 
wymagane ponowne dopasowanie7, ††.
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Informacje techniczne

Produkcja: Odlewane w formie

Konstrukcja: Powierzchnia wewnętrzna: toryczna

Materiał: Lotrafilcon B

Powierzchnia: Technologia Smartshield

Podbarwienie: jasnoniebieskie na całej powierzchni

Dk/t (@ -3,00 D, cyl -1,25 D, ax 180°): Dk/t (@ -3,00 D, cyl -1,25 D, ax 180°): 108

Uwodnienie: 33%

Krzywizna bazowa BC (mm): 8,7

Średnica (mm): 14,5

Moce sferyczne (D): Od +6,00 do -6,00 co 0,25; od -6,50 do -10,00 co 0,50

Moce cylindryczne (DC):  -0,75, -1,25, -1,75, -2,25

Oś: Pełen zakres co 10°

Grubość centralna (mm) @ -3,00 D: Grubość centralna (mm) @ -3,00 D: 0,102 @ -3,00 D

Znaczniki: Znaczniki na godzinach 3., 6. i 9. (znacznik na godzinie 6. jest nieco szerszy dla odróżnienia od 3. i 9.)

Tryb noszenia: Dzienny lub przedłużony do 6 dni i nocy*

Tryb wymiany: 1 miesiąc

Pielęgnacja soczewki: Rekomendowany wielofunkcyjny płyn do pielęgnacji soczewek (OPTI-FREE PureMoist) lub oparty na nadtlenku wodoru (AOSEPT Plus z 
HydraGlyde)

Wielkość opakowania: 3 soczewki lub 6 soczewek w opakowaniu

Opis

Soczewki AIR OPTIX plus HydraGlyde for Astigmatism
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* Na podstawie badan klinicznych z użyciem soczewek kontaktowych AIR OPTIX® for Astigmatism.
** Na podstawie badan klinicznych z użyciem soczewek kontaktowych AIR OPTIX® AQUA.
*** Oczy z astygmatyzmem to oczy wymagające szkieł cylindrycznych co najmniej -0,75 DC.
†† W oparciu o pomiary laboratoryjne.


