
IDEALE PENTRU NOII PURTĂTORI  
DE LENTILE DE CONTACT ȘI RETENȚIA PE TERMEN LUNG

o bună calitate a vederii9

88%  

Succes de 

confort general 
pe parcursul întregii zile9

80%  
PESTE 

ușurință în manevrarea 
lentilei de contact9

80%  

NOII PURTĂTORI 
AU AFIRMAT:

Pentru pacienți fericiți și o practică medicală de succes,  
adaptați lentilele de contact torice DAILIES® AquaComfort Plus®.

APROAPE 

90%  la aplicarea  
inițială a lentilei  
de contact9

MAI MULȚI 
PARAMETRI  
DECÂT ORICE ALTE  

LENTILE ZILNICE  
TORICE DE UNICĂ 

FOLOSINȚĂ1,2*

Ajutați mai mulți pacienți cu astigmatism  
să se bucure de portul cu succes al 
lentilelor de contact. 

TEHNOLOGIA DE HIDRATARE ACTIVATĂ LA CLIPIRE
pentru ochi fericiţi

* Excluzând lentilele făcute pe comandă.

STABILITATE  
ȘI CONFORT 

MAI MULȚI  
PARAMETRI DECÂT  

ORICE ALTE LENTILE ZILNICE  
TORICE DE UNICĂ  

FOLOSINȚĂ1,2*

DAILIES® AquaComfort Plus® - lentile de contact torice

DAILIES® AquaComfort Plus® - lentile de contact sferice

DAILIES® AquaComfort Plus® - lentile de contact multifocale

Oferiți pacienților dumneavoastră cu astigmatism lentilele  
de contact torice DAILIES® AquaComfort Plus®  

pentru o experiență de succes. 

*Excluzând lentilele făcute pe comandă.
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Cu 75% 
MAI MULȚI  

PARAMETRI

Comandați-le 
ASTĂZI!

PUTEREA SFERICĂ PUTEREA CILINDRULUI AX

De la +4,00 D la +0,25 D (pas de 0,25 D)
-0,75, -1,25, -1,75 10°, 20°, 70-110°, 160-180°

-2,25 10°, 20°, 160-180°

De la +0,00 D la -6,00 D (pas de 0,25 D)
-0,75, -1,25, -1,75 cerc complet în trepte de 10º

-2,25 10°, 20°, 70-110°, 160-180°

De la -6,50 D la -8,00 D (pas de 0,50 D)
-0,75, -1,25, -1,75 10°, 20°, 70-110°, 160-180°

-2,25 10°, 20°, 160-180°

De la -8,50 D la -9,00 D (pas de 0,50 D) -0,75, -1,25, -1,75 10°, 20°, 70-110°, 160-180°

DIOPTRIE SFERICĂ

De la +0,50 la +6,00 (pas de 0,25 D)

De la +6,50 la +8,00 (pas de 0,50 D)

De la -0,50 la -6,00 (pas de 0,25 D)

De la -6,50 la -15,00 (pas de 0,50 D) 

ADIȚII DIOPTRIE SFERICĂ DIOPTRIE SFERICĂ

LO, MED, HI De la +6,00 la -10,00 (pas de 0,25 D)

STABILITATEA FILMULUI LACRIMAL 
PENTRU CONFORT EXCEPȚIONAL

Lentilele de contact torice DAILIES® AquaComfort Plus®  
asigură stabilitatea filmului lacrimal chiar și după 16 ore de purtare.7* 

*Pe baza lentilelor de contact sferice DAILIES® AquaComfort Plus®.
**Într-un studiu clinic, comparativ cu lentilele de contact Bausch + Lomb SofLens^ și 1-DAY ACUVUE^ MOIST. 
†  Într-un studiu clinic la care au participat purtători de lentile de contact zilnice de unică folosință, la 1 săptămână comparativ cu 

lentilele de contact 1-DAY ACUVUE^ MOIST, semnificativi statistic (p<0,05), dintre cei care aveau o preferință.
^Mărcile comerciale reprezintă proprietatea deținătorilor lor de drept.

Timp de rupere neinvazivă a filmului lacrimal prealabil aplicării  
lentilei de contact (16 ore de la aplicarea lentilei de contact)

15,5
secunde

Lentilele de contact DAILIES® 
AquaComfort Plus®  

Timp superior de rupere a filmului lacrimal7** pentru o vedere clară pe parcursul întregii zile.

Hidratare activată  
la clipire
•  Rehidratează suprafața lentilei

•  Susține confortul inițial pe tot parcursul zilei  
prin mai mulți agenți de hidratare

MOLECULĂ 
HIDRATANTĂ 
ACTIVATĂ  
PRIN CLIPIRE



CEA MAI EXTINSĂ GAMĂ  
DE PARAMETRI 

ÎN CAZUL UNEI LENTILE TORICE ZILNICE, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ1,2*

Oferiți pacienților cu 
astigmatism opțiunea 

lentilelor de contact 
zilnice torice.  

Gama extinsă de 
parametri vă permite să 
adaptați un număr mai 

mare de pacienți.

ALEGEREA PERFECTĂ 
PENTRU ADAPTĂRI DE SUCCES

Lentilele de contact torice DAILIES® AquaComfort Plus® vă pot 
ajuta să reduceți timpul de adaptare și, astfel, să consultați mai mulți pacienți.

SUCCES DE LA  
PRIMA ADAPTARE  

vă ajută să consultați mai mulți pacienți 
și poate spori gradul de satisfacție al 

pacienților în cabinetul dvs.

MARE DE 
O RATĂ MAI 

de adaptat ca și o lentilă 
sferică5**

8 DIN 10 
SPECIALIȘTI  

au declarat că aceste lentile 
torice sunt la fel de ușor  

99%  
ADAPTARE  

CU SUCCES DE LA 
PRIMA LENTILĂ4*

*Excluzând lentilele făcute pe comandă.
** În baza analizei unui număr de 101.973 fișe ale clienților, realizate în 

cadrul a trei centre clinice, în care 41% dintre toți ochii au prezentat 
un cilindru al ochelarilor de minim -0,75 DC.

 † În baza unei analize limitate la ochii cu un domeniu de valori al 
cilindrului ochelarilor de la -0,75 DC la -2,50 DC. Analiza care a 
inclus toți ochii cu astigmatism cu un cilindru al ochelarilor de minim 
-0,75DC a avut o acoperire de 87,5%. 

* Într-un studiu clinic referitor la lentilele de contact torice  
FOCUS® DAILIES®, potrivirea generală a lentilelor de contact a 
fost optimă sau acceptabilă după 5 minute de purtare în cazul a 
321 (99%) de lentile din 324 de lentile. Centrarea lentilei a fost 
optimă, ușor descentrată sau descentrată într-o mică măsură după 
5 minute de purtare pentru 318 (98,2%) lentile din 324 lentile.

**Pe baza lentilelor de contact torice FOCUS® DAILIES®.

Mai mult de 4 din 10 purtători 
potențiali de lentile de contact 
au astigmatism1** 94%

Cu lentilele de contact torice 
DAILIES® AquaComfort Plus® puteți 
adapta aproape orice pacient cu 
astigmatism1,3†

Lentilele de contact torice DAILIES® AquaComfort Plus® includ acum cei mai mulți parametri  
întâlniți la o lentilă torică zilnică, de unică folosință,1,2* putând fi astfel aplicate unui număr mai mare  

de pacienți, cu mai puține compromisuri.

ACOPERIRE A  
PARAMETRILOR DE 

SISTEMUL STABILITY2 
PENTRU PORTUL CONFORTABIL AL LENTILELOR TORICE

Stabilitate 
pe ochi

Stabilitatea 
filmului lacrimal

Două tipuri esențiale de stabilitate – stabilitatea pe ochi și stabilitatea filmului lacrimal –  
se combină pentru a forma sistemul unic Stability2, ce susține o experiență reușită  

a purtătorilor lentilelor de contact torice DAILIES® AquaComfort Plus®.

Design-ul PRECISION CURVE™ al lentilei asigură o vedere clară pentru persoanele ce suferă 
de astigmatism, menținând lentila în poziția corectă. Acest design unic este apreciat  

de specialiștii din întreaga lume.

STABILITATE PE OCHI 
PENTRU VEDERE CLARĂ, CONSTANTĂ6*

ZONELE DUBLATE SUBȚIATE din partea de sus și jos a lentilei de contact minimizează interacțiunea cu 
pleoapele și utilizează presiunea de clipire pentru a menține stabilitatea rotațională.

MARGINEA ULTRA SUBȚIRE 
pentru mai mult confort prin 
intermediul  
TEHNOLOGIEI LIGHTSTREAM™

SUPRAFAȚA POSTERIOARĂ TORICĂ 
pentru a crește stabilitatea

MARCAJELE DE ROTIRE

≤5° OSCILAȚIE la fiecare clipire6*

*Pe baza lentilelor de contact torice FOCUS® DAILIES®.


