
*Pe baza studiilor clinice efectuate cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA, în comparaţie cu lentilele de contact Biofinity^, PureVision^, ACUVUE^ OASYS, ACUVUE^ ADVANCE, și Avaira^.
**Pe baza studiilor clinice efectuate cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA.

† Pe baza unui studiu clinic efectuat cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA și AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA.
†† Verificat pentru lentilele sferice AIR OPTIX® plus HydraGlyde® comparat cu lentilele de contact sferice AIR OPTIX® AQUA.
‡ Pe baza unui studiu clinic efectuat cu lentilele de contact AIR OPTIX® for Astigmatism. În cazul ochiului astigmatic este nevoie de o lentilă cilindrică de cel puţin -0.75 dioptrii.

‡‡ În cazul ochiului astigmatic este nevoie de o lentilă cilindrică de cel puţin -0.75 dioptrii.
§ Dintre purtătorii simptomatici de lentile de contact, aceia care la începutul studiului au prezentat disconfort la sfârșitul zilei sau a trebuit să-și îndepărteze lentilele mai devreme decât și-au dorit.

§§ În studii separate, lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA au fost testate cu soluţia multifuncţională dezinfectantă folosită in mod obișnuit, urmată de testarea timp de 30 de zile fie cu soluţia de întreţinere multifuncţională 
OPTI-FREE® PureMoist®, fie cu AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde®, soluţie de curăţare și dezinfectare. În ambele studii, timpul de purtare confortabilă cu soluţia folosită în mod obișnuit, a fost măsurat ca referinţă, și cu soluţia 
de studiu în ziua 30.

^Produsele specificate sunt mărci înregistrate.

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, AIR OPTIX® NIGHT & DAY®, NIGHT & DAY®, HydraGlyde®, SmartShield™, OPTI-FREE®, OPTI-FREE® PureMoist® și logo-ul Alcon® sunt mărci comerciale ale companiei Novartis. 
AOSEPT® este marca comercială a American Optical. 

Referinţe: 1. Nash W, Gabriel M. Ex vivo analysis of cholesterol deposition for commercially available silicone hydrogel contact lenses using a fluorometric enzymatic assay. Eye Contact Lens. 2014;40(5):277-282. 2. Nash 
W, Gabriel M, Mowrey-Mckee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87:E-abstract 105110. 3. Lemp J, Kern J. A comparison of real 
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measures of health, comfort and vision. Eye Contact Lens. 2013;39(4):290-294. 5. Luensmann D, Yu M, Yang J, Srinivasan S, Jones L. Impact of cosmetics on the physical dimension and optical performance of silicone hydrogel 
contact lenses. Eye Contact Lens. 2015;41(4):218-227. 6. Clinical assessment of a regimen of AIR OPTIX® plus HydraGlyde® silicone hydrogel lenses and HydraGlyde®-containing lens care solutions; Alcon data on file, 2017.  
7. In vitro study over 16 hours to measure wetting substantivity; Alcon data on file, 2015. 8. Lemp J, Kern J. On-eye performance of lotrafilcon B lenses packaged with a substantive wetting agent. Poster presented at 
Optometry’s Meeting, the Annual Meeting of the American Optometric Association; June 21-25, 2017; Washington, D.C. 9. In a randomized, subject-masked, multi-site clinical study with over 150 patients; significance 
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Citiţi instrucţiunile de utilizare pentru informaţii complete privind purtarea în siguranţă și întreţinerea lentilelor de contact.
Acestea sunt dispozitive medicale. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. 
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Motive frecvente ale pacienţilor cu astigmatism de a renunţa  
la portul lentilelor de contact: 12

AJUTATI PURTĂTORII NOI DE LENTILE DE 
CONTACT SĂ EVITE USCĂCIUNEA  

SI DISCONFORTUL

OFERITI PACIENTILOR  
DUMNEAVOASTRĂ CU ASTIGMATISM 
AVANTAJUL OFERIT DE HYDRAGLYDE

Lentilele de contact AIR OPTIX® plus HydraGlyde® 
pentru Astigmatism oferă purtătorilor dumneavoastră 
un confort excepţional — ca atunci când ar purta 
perechea preferată de blugi.

Vedere slabăDisconfort Uscăciune 

Ajutaţi noii dumneavoastră pacienţi cu astigmatism să se bucure 
de portul stabil al lentilelor 9‡ de contact rezistente  
împotriva depozitelor 1,2** și confortabile din prima  

zi până în ziua 30 1-4**cu lentilele de contact  
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® pentru Astigmatism.

Nu este nevoie de o adaptare suplimentară pentru purtătorii 
lentilelor de contact AIR OPTIX® pentru Astigmatism,16,17 și adaptarea 

este aproape la fel de ușoară ca cea a unei lentile sferice.18

AJUTATI PURTĂTORII NOI CU 
ASTIGMATISM  SĂ SE SIMTĂ

Purtători de ochelari care obișnuiau să poarte lentile de contact 11

®

Pacienţi  
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Pacienţi fără 
astigmatism 16% (n=1093)
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PURTAREA CU SUCCES A LENTILELOR
DE CĂTRE PURTĂTORII CU ASTIGMATISM

Oferiţi AIR OPTIX® plus HydraGlyde® pentru Astigmatism 
purtătorilor care încearcă pentru prima dată lentilele de 

contact pentru o experienţă de succes.

 SMARTSHIELD®

TECHNOLOGY

REZISTENTĂ SUPERIOARĂ ÎMPOTRIVA 
DEPOZITELOR 1,2* PENTRU UN  

CONFORT CONSTANT 1-4**

Depozitelor de 
lipide 1,2**

Produselor  
cosmetice 5†

Rimelului 5†

Technologia SmartShield™ asigură confortul din prima zi până în ziua  
30 1-4** prin crearea unui scut protector împotriva:

^

FACETI FERICITI PACIENTII  
DUMNEAVOASTRĂ CU ASTIGMATISM CU 
MATRICEA DE HIDRATARE HYDRAGLYDE

Cum funcţionează matricea HydraGlyde®?

• Agentul de umectare este absorbit de suprafaţa lentilei.

• Matricea de hidratare HydraGlyde® interacţionează cu Technologia SmartShield™, 
creând un mediu hidrofil pentru a ajuta la atragerea și păstrarea umidităţii.7

• Funcţionează ca un strat care menţine umectată  suprafaţa lentilei timp îndelungat.7,8††

Design-ul PRECISION BALANCE 8|4™ al lentilelor

Technologia avansată SmartShield™ păstrează lentilele de contact curate și confortabile 
pe tot parcursul perioadei de purtare.1-4**

Pe lângă Technologia SmartShield™, noile lentile de contact  
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® pentru Astigmatism oferă matricea de hidratare 

HydraGlyde® pentru o umectare de lungă durată. 7, 8 ††

®
Noile lentilele de contact AIR OPTIX® plus HydraGlyde® pentru Astigmatism reduc oscilaţia și 

asigură stabilitatea lentilelor pe ochi, exact ce au nevoie pacienţii cu astigmatism.9‡
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DEPOZITE TOTALE DE 
COLESTEROL MAI MICI

Depozite totale de 
colesterol mai mici 6

Asocierea dintre lentilele 
de contact AIR OPTIX® plus 
HydraGlyde® și soluţiile de 
întreţinere cu HydraGlyde® 
permite o acumulare mai mică 
de colesterol decât la mărcile 
competitoare.6

CÂMPUL VIZUAL LARG
asigură o acuitate vizuală excelentă.

PUNCTE DE 
STABILITATE
Două puncte de stabilitate 
în poziţiile la ora 4 și 8 ajută 
lentila să rămână stabilă și în 
echilibru pe ochi.

OSCILAŢIE ≤ 5°

OSCILAŢIE 
O oscilaţie de 5° sau 

mai mică la clipit pentru 
o acuitate vizuală sigură, 

consistentă.1*

DESIGN-UL UNIC
PRECISION 

BALANCE 8|4™
asigură stabilitate pe 

parcursul a 30 de zile 
de purtare, o adaptare 

confortabilă sub pleoapă 
și o valoare Dk/t maximă 

în poziţia la ora 6.

TREI MARCAJE 
Marcajele la orele 3, 6 

și 9 fac ca rotaţia lentilei 
să fie ușor de observat, 

pentru stabilitate și 
adaptare precisă.

Acoperire largă pentru pacienţii 
cu astigmatism

• Acoperire de 98,9% pentru ochii astigmatici ‡‡ cu o lentilă 
cilindrică de până la -3.00 dioptrii 2

• Acoperire de 94,7% pentru toţi ochii astigmatici 2**
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Oferiţi AIR OPTIX® plus HydraGlyde® pentru Astigmatism 
purtătorilor care încearcă pentru prima dată lentilele de 
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Cum funcţionează matricea HydraGlyde®?

• Agentul de umectare este absorbit de suprafaţa lentilei.

• Matricea de hidratare HydraGlyde® interacţionează cu Technologia SmartShield™, 
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Technologia avansată SmartShield™ păstrează lentilele de contact curate și confortabile 
pe tot parcursul perioadei de purtare.1-4**

Pe lângă Technologia SmartShield™, noile lentile de contact  
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® pentru Astigmatism oferă matricea de hidratare 

HydraGlyde® pentru o umectare de lungă durată. 7, 8 ††

®
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Cum funcţionează matricea HydraGlyde®?
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*Pe baza studiilor clinice efectuate cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA, în comparaţie cu lentilele de contact Biofinity^, PureVision^, ACUVUE^ OASYS, ACUVUE^ ADVANCE, și Avaira^.
**Pe baza studiilor clinice efectuate cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA.

† Pe baza unui studiu clinic efectuat cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA și AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA.
†† Verificat pentru lentilele sferice AIR OPTIX® plus HydraGlyde® comparat cu lentilele de contact sferice AIR OPTIX® AQUA.
‡ Pe baza unui studiu clinic efectuat cu lentilele de contact AIR OPTIX® for Astigmatism. În cazul ochiului astigmatic este nevoie de o lentilă cilindrică de cel puţin -0.75 dioptrii.

‡‡ În cazul ochiului astigmatic este nevoie de o lentilă cilindrică de cel puţin -0.75 dioptrii.
§ Dintre purtătorii simptomatici de lentile de contact, aceia care la începutul studiului au prezentat disconfort la sfârșitul zilei sau a trebuit să-și îndepărteze lentilele mai devreme decât și-au dorit.

§§ În studii separate, lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA au fost testate cu soluţia multifuncţională dezinfectantă folosită in mod obișnuit, urmată de testarea timp de 30 de zile fie cu soluţia de întreţinere multifuncţională 
OPTI-FREE® PureMoist®, fie cu AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde®, soluţie de curăţare și dezinfectare. În ambele studii, timpul de purtare confortabilă cu soluţia folosită în mod obișnuit, a fost măsurat ca referinţă, și cu soluţia 
de studiu în ziua 30.

^Produsele specificate sunt mărci înregistrate.

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, AIR OPTIX® NIGHT & DAY®, NIGHT & DAY®, HydraGlyde®, SmartShield™, OPTI-FREE®, OPTI-FREE® PureMoist® și logo-ul Alcon® sunt mărci comerciale ale companiei Novartis. 
AOSEPT® este marca comercială a American Optical. 
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un confort excepţional — ca atunci când ar purta 
perechea preferată de blugi.

Vedere slabăDisconfort Uscăciune 

Ajutaţi noii dumneavoastră pacienţi cu astigmatism să se bucure 
de portul stabil al lentilelor 9‡ de contact rezistente  
împotriva depozitelor 1,2** și confortabile din prima  

zi până în ziua 30 1-4**cu lentilele de contact  
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® pentru Astigmatism.

Nu este nevoie de o adaptare suplimentară pentru purtătorii 
lentilelor de contact AIR OPTIX® pentru Astigmatism,16,17 și adaptarea 

este aproape la fel de ușoară ca cea a unei lentile sferice.18

AJUTATI PURTĂTORII NOI CU 
ASTIGMATISM  SĂ SE SIMTĂ

Purtători de ochelari care obișnuiau să poarte lentile de contact 11

®

Pacienţi  
cu astigmatism

Pacienţi fără 
astigmatism 16% (n=1093)

32% (n=812)

CONFORTABIL ,

, , , ,

DE PORT  

CONFORTABIL13-15§,§§ 

cu soluţia multifuncţională  
de la Alcon.

DE PORT  
CONFORTABIL13-15§,§§ 

cu soluţia de peroxid
de hidrogen de la Alcon.

2 ORE
ÎN PLUS

3 ORE
ÎN PLUS



*Pe baza studiilor clinice efectuate cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA, în comparaţie cu lentilele de contact Biofinity^, PureVision^, ACUVUE^ OASYS, ACUVUE^ ADVANCE, și Avaira^.
**Pe baza studiilor clinice efectuate cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA.

† Pe baza unui studiu clinic efectuat cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA și AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA.
†† Verificat pentru lentilele sferice AIR OPTIX® plus HydraGlyde® comparat cu lentilele de contact sferice AIR OPTIX® AQUA.
‡ Pe baza unui studiu clinic efectuat cu lentilele de contact AIR OPTIX® for Astigmatism. În cazul ochiului astigmatic este nevoie de o lentilă cilindrică de cel puţin -0.75 dioptrii.

‡‡ În cazul ochiului astigmatic este nevoie de o lentilă cilindrică de cel puţin -0.75 dioptrii.
§ Dintre purtătorii simptomatici de lentile de contact, aceia care la începutul studiului au prezentat disconfort la sfârșitul zilei sau a trebuit să-și îndepărteze lentilele mai devreme decât și-au dorit.

§§ În studii separate, lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA au fost testate cu soluţia multifuncţională dezinfectantă folosită in mod obișnuit, urmată de testarea timp de 30 de zile fie cu soluţia de întreţinere multifuncţională 
OPTI-FREE® PureMoist®, fie cu AOSEPT® PLUS cu HydraGlyde®, soluţie de curăţare și dezinfectare. În ambele studii, timpul de purtare confortabilă cu soluţia folosită în mod obișnuit, a fost măsurat ca referinţă, și cu soluţia 
de studiu în ziua 30.

^Produsele specificate sunt mărci înregistrate.

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, AIR OPTIX® NIGHT & DAY®, NIGHT & DAY®, HydraGlyde®, SmartShield™, OPTI-FREE®, OPTI-FREE® PureMoist® și logo-ul Alcon® sunt mărci comerciale ale companiei Novartis. 
AOSEPT® este marca comercială a American Optical. 
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Citiţi instrucţiunile de utilizare pentru informaţii complete privind purtarea în siguranţă și întreţinerea lentilelor de contact.
Acestea sunt dispozitive medicale. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. 

© 2019 Novartis     RO1902957845/02/2019
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