
Soczewki DAILIES TOTAL1
FOR ASTIGMATISM

Poczuj wyjątkowy komfort1 z soczewkami DAILIES TOTAL1 for 
Astigmatism 

Pierwsze i jedyne soczeweki kontaktowe do korekcji astygmatyzmu z 
technologią gradientu uwodnienia.

• • Jedyne co dotyka Twoich oczu to delikatna poduszka nawilżenia2,3

• Dla białych, zdrowo wyglądających oczu4

• Zawierają naturalny składnik łez, łagodzący suchość oczu5

POLECANE DLA

• Osób które oczekują wyjątkowego komfortu podczas użytkowania 
soczewek kontaktowych1.
 
• Osób z astygmatyzmem6.
• Osób które czują, że ich obecne soczewki są „tylko wygodne”. 
• • Osób które nie akceptują dyskomfortu w soczewkach1.

Skontaktuj się ze specjalistą ochrony wzroku 
Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące soczewek i chcesz spróbować 
DAILIES TOTAL1 for Astigmatism umów się na badanie u swojego specjalisty 
ochrony wzroku. 

Dlaczego warto wybrać DAILIES TOTAL1 for Astigmatism 

Ostre widzenie w zaledwie chwilę po nałożeniu na oko.
Dzięki konstrukcji PRECISION BALANCE 8I4 soczewki zapewniają stabilne i 
wyraźne widzenie w zaledwie chwilę po nałożeniu na oko.

Jedyne co dotyka Twoich oczu to delikatna 
poduszka nawilżenia2,3.
Dzięki technologii  gradientu uwodnienia, zawartość wody na powierzchni Dzięki technologii  gradientu uwodnienia, zawartość wody na powierzchni 
zbliża się do prawie 100%2,3  więc jedyne co dotyka Twoich oczu to delikatna 
poduszka nawilżenia2,3. 

Dla białych, zdrowo wyglądających oczu4.
DAILIES TOTAL1 for Astigmatism mają również najwyższą przepuszczalność 
tlenu spośród wszystkich dostępnych jednodniowych soczewek torycznych, 
co pomaga zachować białe, zdrowo wyglądające oczy4.

Zawierają naturalny składnik łez, łagodzący suchość oczuZawierają naturalny składnik łez, łagodzący suchość oczu5.
Dzięki opatentowanej technologii SmarTearsTM z soczewki uwalniają się 
związki nawilżające, naturalnie występujące w ludzkich łzach, zapobiegając 
suchości oczu związanej z noszeniem soczewek5. 

WYGRAJ Z DYSKOMFORTEM 
Podaruj sobie wyjątkowy komfort1 

Jeśli uważasz że DAILIES TOTAL1 for Astigmatism jest produktem 
odpowiednim dla Ciebie, nie zwlekaj, umów się na wizytę u swojego 
specjalisty ochrony wzroku i wypróbuj je.  
W zestawie startowym wydawanym po płatnym badaniu wzroku W zestawie startowym wydawanym po płatnym badaniu wzroku 
otrzymasz 5 par soczewek próbnych DAILIES TOTAL1 for Astigmatism. 

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.

Zakładanie i zdejmowanie soczewek

Informacje techniczne

Materiał: Delefilcon A

Podbarwienie: Jasny zielono-niebieski

Dk/t: 127 (@ -3.00/-1.25 x180)

Uwodnienie części wewnętrznej: 33%

Uwodnienie na powierzchni: ~100%  

Krzywizna bazowa BC (mm):Krzywizna bazowa BC (mm): 8,6

Średnica (mm): 14,5

Modulus (MPa): 0,014

Filtry: Bloker UV klasy I i Filtr HEVL

Grubość centralna (mm): 0.1 1 (@-3.00D/-1.25 x 180)

Tryb wymiany: Jednodniowy

Tryb noszenia: Dzienny, Jednodniowy

Wielkość opakowania:Wielkość opakowania: 30 sztuk, 90 sztuk

Sfera: +4.00D do +0.25D (co 0.25D)
Cylinder: -0.75D, -1.25D, -1.75D; Oś: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
Cylinder: -2.25D; Oś: 10°, 20°, 160°, 170°, 180°

Sfera: Plano do -6.00D (co 0.25D) 
Cylinder: -0.75D, -1.25D,-1,75D; Oś: pełen zakres co 10 stopni
Cylinder: -2.25D; Oś: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

Sfera: Sfera: -6.50D do -8.00D (co 0.50D)
Cylinder: -0.75D, -1.25D, -1,75D; Oś: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
Cylinder: -2.25D; Oś: 10°, 20°, 160°, 170°, 180°

Opis
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Zapytaj swojego specjalistę o pełną informację dotyczącą noszenia, pielęgnacji, środków ostrożności, ostrzeżeń, przeciwwskazań i działań niepożądanych
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