
Știința din spatele AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde®

   IATĂ DE CE 
purtătorii dvs. de lentile de contact vor 

avea lentilele curate, așa cum le doresc și 
un plus de confort întreaga zi1 cu ajutorul 

Matricei HydraGlyde®



VĂ PREZENTĂM NOUA SOLUȚIE 
AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde®

Triplă acțiune de curățare 
 z Formulă unică pentru 

curățare în profunzime
 z Îndepărtează murdăria și 

depozitele
 z Intensifică acțiunea de 

îndepărtare a proteinelor

Matricea de Hidratare HydraGlyde®

 z Acoperă în întregime lentila 
cu un strat rezistent care 
menține hidratarea2

Lentile curate & confortabile

 z Confort întreaga zi1, nu produce 
iritații

 z Fără conservanți3

 z Reziduuri minime de peroxid3-6

O soluție avansată pe bază de peroxid de hidrogen (H2O2) pentru 
vedere clară și lentile confortabile întreaga zi.1 

NOUA soluție de curățare și dezinfectare AOSEPT® PLUS cu Matricea de Hidratare 
HydraGlyde® oferă o curățare în profunzime și dezinfectare eficientă și de 
încredere, beneficii deja dovedite clinic la AOSEPT® PLUS, acum cu un plus de 
hidratare pentru confort sporit întreaga zi1.

Soluția pe care purtătorii o cunosc și o îndrăgesc, AOSEPT® PLUS 
vine acum într-o variantă îmbunătățită, cu Matricea de Hidratare 
HydraGlyde®, aceeași matrice pe care o regăsiți și în soluția 
multifuncțională OPTI-FREE® PureMoist®.
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Știința din spatele soluției AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde® 



= Eficiența de curățare și dezinfectare a soluției 
AOSEPT® PLUS== Eficiența de curățare și dezinfectare a soluțieiEficiența de curățare și dezinfectare a soluțieiEficiența de curățare și dezinfectare a soluției 

AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde®

Plus Matricea de Hidratare HydraGlyde®, pentru confort de durată1

AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde® oferă aceeași putere de curățare și aceeași eficiență7 în 
dezinfectare ca și AOSEPT® PLUS, soluția dvs. de încredere.

Aceleași proprietăți de curățare ca și cele dovedite de soluția 
AOSEPT® PLUS

AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde® 
oferă umidifiere superioară 
comparativ cu soluția AOSEPT® 
PLUS.2* Într-un studiu de 
laborator în care a fost evaluată 
umidifierea de pe suprafața 
lentilei, AOSEPT® PLUS cu 
HydraGlyde® a demonstrat un 
unghi de contact mai mic ceea 
ce se traduce printr-o rată mai 
mare de retenție a hidratării pe 
suprafața lentilei2. 

laborator în care a fost evaluată 

52°
8°

AOSEPT® PLUS cu 
HydraGlyde®

AOSEPT® PLUS

Unghiul de contact, în cazul utilizării lentilelor 

ACUVUE^ OASYS^ (n=10 cicluri)

AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde® este creată să ofere 
echilibru între curățarea în profunzime,  

dezinfectarea eficientă și confortul de durată.1 
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Optimed SRL
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* Umidifiere superioară pe suprafața lentilei demonstrată în cazul utilizării lentilelor moi și a lentilelor din silicon hidrogel.  
^ Mărcile sunt proprietatea respectivelor companii.
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Solicitați informații suplimentare 
reprezentantului Alcon/Optimed.

Satisfacția pacienților inspiră încredere în afacerea dvs.

Oferiți pacienților dvs. de lentile de contact opțiunea 
de a purta confortabil lentilele mai mult timp.1 
Recomandați AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde®, 
aceeași matrice de hidratare pe care o regăsiți și la 
soluția multifuncțională OPTI-FREE® PureMoist®.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%
 a

co
rd

83,4% 81,2%

Lentile moi Lentile RGP8
0%

20%

40%

60%

80%

100%

%
 a

co
rd

83,8%
78,3%

Lentile moi Lentile RGP8

Vederea mea este clară chiar și la 
sfârșitul zilei.8

Lentilele mele sunt confortabile 
întreaga zi.8

Purtătorii de lentile confirmă: Când utilizez această soluție…

    AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde®—
noua soluție pe bază de peroxid (H2O2) care menține vederea clară și 

păstrează lentilele confortabile pe tot parcursul zilei.1


