
Oddychające* soczewki kontaktowe dla osób prowadzących 
aktywny tryb życia.

Bezpieczne i skuteczne do 30 dni i nocy ciągłego noszenia.

Polecane wszystkim, którzy:
- chcą soczewek o wyjątkowej przepuszczalności tlenu;
- chcą, aby soczewki nie ograniczały ich aktywnego trybu życia, pozwalając na
  bezpieczne użytkowanie przez 30 dni i nocy bez zdejmowania  bezpieczne użytkowanie przez 30 dni i nocy bez zdejmowania11,12§;
- nie chcą codziennie czyścić i dezynfekować swoich soczewek kontaktowych13.

CECHY

Lotrafilcon A jest nowoczesnym materiałem zapewniającym najwyższy poziom 
transmisyjności tlenu spośród wszystkich dostępnych miękkich soczewek 
kontaktowych1.

Dzięki technologii SmartShield ekspozycja silikonu na powierzchni jest Dzięki technologii SmartShield ekspozycja silikonu na powierzchni jest 
minimalna, co daje hydrofilne środowisko oraz wyjątkową odporność na osady 
lipidowe i znacząco lepszą zwilżalność2-4.

Trwające 3 lata badania kliniczne użytkowników AIR OPTIX NIGHT & DAY AQUA 
wykazały poprawę w zakresie objawów zdrowia rogówki5**.

KORZYŚCI

Zdrowie: Wysoka transmisja tlenu zapewnia maksymalną jego dostępność 
i uwzględnia fakt, że każda z rogówek może mieć różne zapotrzebowanie
na tlen1.

Styl życia: Soczewki o najwyższej przepuszczalności tlenu dla pacjentów 
prowadzących aktywny tryb życia, lubiących drzemać lub spać w swoich
soczewkach kontaktowychsoczewkach kontaktowych6.

Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo i skuteczne działanie do 30 dni i nocy 
ciągłego noszenia1.

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 zanieczyszczeń2,7***. Dzięki 
temu soczewki pozostają niezmiennie komfortowe od pierwszego do 
trzydziestego dnia użytkowania5.

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.

UWAGA – Karta produktu z piśmiennictwem znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje".
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* Soczewki kontaktowe AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA (lotrafilcon A): Dk/t = 175 @ -3.00D. Inne czynniki mogą mieć wpływ na zdrowie oczu.* Soczewki kontaktowe AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA (lotrafilcon A): Dk/t = 175 @ -3.00D. Inne czynniki mogą mieć wpływ na zdrowie oczu.
** W porównaniu z soczewkami o niskim Dk/t. ̂ Znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.
*** Lepsza odporność na osady tłuszczowe w porównaniu do soczewek kontaktowych Biofinity,̂PureVision,̂ ACUVUÊ OASYS,̂ACUVUÊ ADVANCÊ i Avairâ.
†† W oparciu o pomiary laboratoryjne.
§ Nie każdy może nosić soczewki w trybie ciągłym przez pełne 30 nocy.

Formuła HYDRAGLYDE MOISTURE MATRIX

otacza soczewkę długotrwałym nawilżeniem dla całodziennego komfortu8,9. 
Ciesz się nawilżeniem, które utrzymuje się do 16 godzin dziennie9††.
U użytkowników soczewek soczewek AIR OPTIX AQUA Multifocal nie jest 
wymagane ponowne dopasowanie10.

Informacje techniczne

Materiał: Lotrafilcon A

Modyfikacja powierzchni: Technologia Smartshield

Dk/t (@-3,00 D): 175

Uwodnienie: 24%

Konstrukcja : Podwójnie asferyczna – przednia i tylna powierzchnia

Krzywizna bazowa BC (mm):Krzywizna bazowa BC (mm): 8,4 i 8,6

Średnica (mm):  13,8

Moce sferyczne (D): od +6,00 do -8,00 co 0,25; od -8,50 do -10,00 co 0,50; 0,00 (plano) – do zastosowań terapeutycznych

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

Tryb wymiany: Miesięczny

Tryb noszenia: Dzienny lub przedłużony do 6 dni i nocy. Posiadają również rejestrację FDA i CE do noszenia do 30 dni i nocy bez zdejmowania

Wielkość opakowania: 6 lub 3 sztuki

Opis

Soczewki AIR OPTIX NIGHT&DAY AQUA


