
Soczewki, które dają poczucie czystości, komfortu
i nawilżenia do końca dnia przez cały miesiąc1.

Oddychające*, miesięczne soczewki kontaktowe.

Soczewki kontaktowe AIR OPTIX plus HydraGlyde, to większe korzyści dla Twoich 
oczu, dzięki formule HydraGlyde Moisture Matrix, która zapewnia długotrwałe 
nawilżenie, utrzymując stały poziom uwodnienia soczewek przez cały dzień1.

CECHY

Wbudowana formuła HydraGlyde Moisture Matrix dla długotrwałego nawilżenia
i lepszej zwilżalności2.

Przewyższają konkurencję pod względem długotrwałego nawilżenia3.

Wyjątkowa odporność na osady lipidowe dzięki technologii SmartShield4.

Do 5 razy wyższa przepuszczalność tlenu niż w tradycyjnych soczewkach Do 5 razy wyższa przepuszczalność tlenu niż w tradycyjnych soczewkach 
hydrożelowych5*.

KORZYŚCI

Komfort: Lepsza zwilżalność powierzchni soczewki dla całodziennego 
komfortu2,6.

Zdrowie: Wysoka przepuszczalność odżywczego tlenu dla białych, zdrowo 
wyglądających oczu7.

Satysfakcja: Satysfakcja: Soczewki AIR OPTIX plus HydraGlyde opracowane zostały tak, aby 
pozostały czyste i komfortowe przez cały okres użytkowania oraz dawały 
poczucie lepszego nawilżenia na koniec dnia2,6.

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 zanieczyszczeń8,9**. 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.

W̊ięcej informacji w instrukcji stosowania produktu.

Formuła HYDRAGLYDE MOISTURE MATRIX

otacza soczewkę długotrwałym nawilżeniem dla całodziennego komfortu3,10. 

Ciesz się nawilżeniem, które utrzymuje się do 16 godzin dziennie3.

Unikalna powierzchnia soczewek kontaktowych AIR OPTIX
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Informacje techniczne

Produkcja: Odlewane w formie

Konstrukcja: Podwójnie asferyczna – przednia i tylna powierzchnia

Materiał: Lotrafilcon B

Powierzchnia: Technologia Smartshield

Dk/t (@ -3,00 D): 138

Uwodnienie: Uwodnienie: 33%

Krzywizna bazowa BC (mm): 8,6

Średnica (mm): 14,2

Moce sferyczne (D): od +8,00 do +6,50 co 0,50; od +6,00 do +0,25 co 0,25; od -0,25 do -8,00 co 0,25; od -8,50 do -12,00 co 0,50

Grubość centralna (mm): 0,08 @ -3,00 D

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

Tryb wymiany: 1 miesiąc

Pielęgnacja soczewki: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
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* Dk/t = 138 @ -3,00D, Inne czynniki mogą mieć wpływ na zdrowie oczu.* Dk/t = 138 @ -3,00D, Inne czynniki mogą mieć wpływ na zdrowie oczu.
** Lepsza odporność na osady tłuszczowe w porównaniu do soczewek kontaktowych Biofinity,̂PureVision,̂ ACUVUÊ OASYS,̂ACUVUÊ ADVANCÊ i Avairâ.
***Miesięczny tryb wymiany.
 ̂Znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.
†† W oparciu o pomiary laboratoryjne.


