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Jednodniowe multifokalne soczewki kontaktowe dla wyraźnego 
widzenia i odświeżającego komfortu przez cały dzień1̂.

Jednodniowe soczewki DAILIES AquaComfort Plus Multifocal to bezpieczny i 
łatwy sposób użytkowania soczewek kontaktowych.

Codziennie rano zakładasz nową, świeżą parę jednodniowych soczewek kontakCodziennie rano zakładasz nową, świeżą parę jednodniowych soczewek kontak-
towych DAILIES AquaComfort Plus Multifocal i nie musisz się martwić o ich 
czyszczenie, dezynfekcję czy też przechowywanie. Zdejmujesz je i wyrzucasz, 
zanim na ich powierzchni zdążą się zgromadzić drażniące osady. Jest to prosty i 
wyjątkowo higieniczny sposób na poprawę jakości widzenia osób z prezbiopią.

Zaprojektowane dla nowoczesnego stylu życia.

Nacisk wywierany na soczewkę przez powiekę powoduje uwalnianie na jej powi-
erzchni niewielkiej ilości środka nawilżającego2.

Unikalny materiał na bazie PVA, nelfilcon A, wspiera wydłużenie czasu zerwania 
filmu łzowego i redukuje suchość dzięki dobrej charakterystyce zwilżalności 
powierzchni2.

• PVA jest związkiem nawilżającym, częstym składnikiem kropli nawilżających

• HPMC dodana do blistra daje komfort początkowy jak krople nawilżające;

• PEG uwalniany jest dla komfortu na początek dnia;

• PVA współdziała z PEG w celu zapewnienia komfortu przez cały dzień3,4̂

• Uwalniane z soczewek w trakcie ich noszenia związki nawilżające zapewniają 
odświeżający komfort przez cały dzień, już od pierwszego mrugnięcia1̂

• Uwalnianie związków nawilżających przy każdym mrugnięciu zapewnia stabi• Uwalnianie związków nawilżających przy każdym mrugnięciu zapewnia stabi-
lizację filmu łzowego, co wspiera dobre widzenie i komfort przez cały dzień1̂

• Dzięki poprawie stabilności filmu łzowego soczewki te są doskonałym wy-
borem podczas wyzwań nowoczesnego trybu życia i przy objawach sezonowej 
alergii oczu5.

3 ZWIĄZKI NAWILŻAJĄCE
HPMC daje natychmiastowy efekt kropli nawilżających, PEG i PVA współdziałają, 
dając komfort w ciągu dnia3,4.

SYSTEM NAWILŻAJĄCY AKTYWOWANY MRUGANIEM
Związki nawilżające uwalniane są przy każdym mrugnięciu i stabilizują film 
łzowy1.

STABILNNY FILM ŁZOWYSTABILNNY FILM ŁZOWY
Stabilność filmu łzowego wspiera dobre widzenie.

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.

Informacje techniczne

Produkcja: Nowoczesny proces odlewania w formie LightStream Technology

Materiał: Nelfilcon A

System nawilżający: Unikalny system nawilżający o potrójnym działaniu, aktywowany mruganiem:
• hydroksypropylometyloceluloza (HPMC)
• glikol polietylenowy(PEG)
• alkohol poliwinylowy(PVA)• alkohol poliwinylowy(PVA)

Dk/t (@-3,00 D): 26

Uwodnienie : 69%

Krzywizna bazowa BC (mm): 8,7

Średnica (mm): 14,0

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

Dodatki: LO, MED, HI

Grubość centralna (mm):Grubość centralna (mm): 0,10 @ -3,00 D

Tryb wymiany: jednodniowy

Tryb noszenia: dzienny

Wielkość opakowania: 30 lub 90 sztuk

Opis

Soczewki DAILIES AquaComfort Plus Multifocal
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 ̂Na podstawie sferycznych soczewek DAILIES® AquaComfort Plus®.


