
Noua familie de lentile de contact AIR OPTIX® plus HydraGlyde® permite cât 
mai multor purtători să se bucure de un confort excepţional – ca atunci când 
ar purta perechea preferată de blugi.

CONFORTULCONFORTUL
SE POARTĂ ÎN FAMILIE

LENTILELE LUNARE – OPORTUNITATE 
PENTRU NOII PURTĂTORI
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Lentilele de contact lunare -  
cea mai frecventă modalitate 
de purtare.1
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70% din purtătorii care 
aleg lentilele lunare poartă 
lentilele zilnic.2

Oportunitate pentru purtătorii de lentile de contact cu 
astigmatism și prezbiopie.

Creșteţi portofoliul dumneavoastră de pacienţi venind 
în întâmpinarea  așteptărilor noilor purtători!

30 %
dintre purtătorii de ochelari cu 
astigmatism sunt interesaţi de 

lentilele de contact.3

13 %
dintre purtătorii de lentile de 

contact săptămânale sau lunare 
devin prezbiopi.1

50 %
dintre noii purtători din 

Europa sunt purtători de 
lentile de contact lunare sau 

săptămânale.2

Aproaximativ

USCĂCIUNEA OCULARĂ SI 
DISCONFORTUL POT AFECTA 

PURTĂTORII ACTUALI

63% dintre purtătorii de lentile de contact 
au raportat că simt lentilele actuale uscate la 

sfârșitul zilei.5

66% dintre purtătorii de lentile de contact 
au raportat că s-au confruntat cu senzaţie de 
ochi uscat și disconfort cauzate de lentilele lor 

actuale.6

PURTĂTORII CU PREZBIOPIE SI ASTIGMATISM
AU O RATĂ MARE DE RENUNTARE

În cazul pacienţilor cu astigmatism rata de 
renunţare este de 2 ori mai mare.3

49% dintre dintre pacienţii cu prezbiopie 
renunţă la lentilele de contact multifocale 

datorită uscaciunii oculare.7

Oferiţi tuturor purtătorilor dumneavoastră de lentile de 
contact satisfacţia unei experienţe confortabile.

REZISTENTĂ SUPERIOARĂ ÎMPOTRIVA 
DEPOZITELOR 1,2* PENTRU UN CONFORT 

DE DURATĂ ÎNTREAGA LUNĂ 1-4**

Mai puţine depozite 
de colesterol 5

Asociind lentilele de contact 
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® cu 
soluţiile de întreţinere cu HydraGlyde®

acumulările de colesterol sunt 
mai scăzute decât la mărcile 
competitoare.5
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MAI PUŢINE DEPOZITE 
DE COLESTEROL

Depozitelor 
de lipide 1,2**

Produselor 
cosmetice 6†

Rimelului 6†

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

 SMARTSHIELD^

TECHNOLOGY

Oferiţi pacienţilor dumneavoastră confort constant cu familia 
AIR OPTIX® plus HydraGlyde®.

*Pe baza studiilor clinice efectuate cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA, în comparaţie cu lentilele de contact Biofi nity^, 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.
††Comparat cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA. 

^Produsele specifi cate sunt mărci înregistrate.

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, HydraGlyde®, SmartShield™ 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 fl uorometric 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 time and recall comfort assessments. Optom Vis Sci. 2016;93:E-abstract 165256. 4. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafi lcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of 
wear for objective and subjective measures of health, comfort and vision. Eye Contact Lens. 2013;39(4):290-294. 5. Clinical assessment of a regimen of AIR OPTIX® plus HydraGlyde® silicone hydrogel lenses and 
HydraGlyde®-containing lens care solutions; Alcon data on fi le, 2017. 6. 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. 7. In vitro study over 16 hours to measure wetting substantivity; Alcon data on fi le, 2015. 8. Lemp J, Kern J. On-eye performance of lotrafi lcon 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.

Vezi instrucţiunile de utilizare pentru informaţii complete despre purtarea în siguraţă, îngrijirea și întreţinerea lentilelor de contact.
Acestea sunt dispozitive medicale. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare.
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CONFORT EXCEPTIONAL ÎNTREAGA ZI, 
ÎN FIECARE ZI 3,4**

Cum funcţionează matricea de hidratare HydraGlyde®?
• Agentul de umectare este absorbit de suprafaţa lentilei.

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

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

^

 SMARTSHIELD®

TECHNOLOGY

Principalele cauze privind renunţarea la lentilele de contact sunt uscăciunea și disconfortul.4

În studiile clinice:

Technologia SmartShield™ - scut împotriva acumulării 
depunerilor pe tot parcursul perioadei de purtare. 1, 2**

DOUĂ TEHNOLOGII INOVATIVE DOUĂ TEHNOLOGII INOVATIVE

Pe lângă Technologi SmartShield™, lentilele de contact din familia 
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® oferă matricea de hidratare HydraGlyde®

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

,
, ,

,
,

Lentilele de contact lunare rămân o alegere preferată printre purtătorii din Europa.



*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-ar fi  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 fi e cu soluţia de întreţinere multifuncţională 

OPTI-FREE® PureMoist®, fi e 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.

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

Referinţe:  1. Vision Needs Monitor 2017. Research conducted by Market Probe Europe and sponsored by Alcon and Johnson & Johnson. 2. Cross-segment manufacturer fi ts performance across market, 
June 2017. 3. The 2013 Gallup Study of the U.S. Consumer Contact Lens Market. Syndicated research study conducted by Multi-Sponsor Surveys Inc. under a license agreement with Gallup Inc. 4. Dumbleton 
K, Woods C, Jones L, Fonn D. The impact of contemporary contact lenses on contact lens discontinuation. Eye Contact Lens. 2013;39(1):93-99. 5. Merchea M, Matthew J, Mack C. Assessing satisfaction with 
lotrafi lcon B packaged with an EOBO wetting agent combined with EOBO-based lens care solutions. Poster presented at American Academy of Optometry annual meeting, 11-14 October 2017; Chicago, IL. 
Poster 143. 6. Survey of 59 patients in the U.S. who were fi t with AIR OPTIX® plus HydraGlyde® sphere contact lenses and used OPTI-FREE® PureMoist® or AOSEPT® PLUS with HydraGlyde® lens care solution 
during the survey period. Patients completed the survey at baseline and after trying the lenses and lens care solutions for 30 days. Alcon data on fi le, 2017. 7. Survey of 1,012 contact lens dropouts aged 
35-50; Alcon data on fi le, 2013. 8. Garofalo R, Lemp J. Clinical trial experience with OPTI-FREE PureMoist MPDS. Contact Lens Spectrum. Special edition. September 2011;44-48. 9. AIR OPTIX® AQUA 
comfortable wear time comparison of day 30 to baseline. C-09-074 Additional analyses; Alcon data on fi le, 2011. 10. In a multicenter, prospective, bilateral eye, randomised, crossover, double masked 
(to brand) study comparing two one-step hydrogen peroxide lens care solutions in symptomatic contact lens wearers; Alcon data on fi le, 2016.

Citiţi instrucţiunile de utilizare pentru informaţii complete privind purtarea în siguranţă și întreţinerea lentilelor de contact. 

© 2019 Novartis     RO1902957845/02/2019

CONFORT DE DURATĂ
PENTRU PURTĂTORI 

DE LENTILE DE CONTACT FERICITI

Recomandaţi familia de lentile de contact 
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® pacienţilor dumneavoastră.

EXPERIENTĂ DE SUCCES CU LENTILELE 
DE CONTACT PENTRU PACIENTII 

CU ASTIGMATISM
Design-ul PRECISION BALANCE 8|4™

Gamă extinsă de parametrii pentru pacienţii cu astigmatism
• Acoperire de 98,9% pentru pacienţii cu astigmatism‡‡, cu un cilidru de până la 3 dioptrii 2

• Acoperire de 94,7% la toti pacienţii cu astigmatism 2**

Oferiţi un confort excepţional noilor pacienţi cu astigmatism cu  lentilele 
de contact AIR OPTIX® plus HydraGlyde® pentru Astigmatism.

Pacienţi cu ochelari, posibili purtători de 
lentile de contact 3

REDUCETI RATA DE RENUNTARE LA LENTILELE 
TORICE OFERIND OPTIUNEA UNOR LENTILE 

CARE RAMÂN CONFORTABILE SI HIDRATATE

Faceţi fericiţi pacienţii 
cu astigmatism

Combinaţia dintre matricea de hidratare 
HydraGlyde® și Technologia SmartShield™ crește 
confortul purtătorilor dumneavoastră asigurând:

• Umectare crescută a suprafeţei 
lentilei 4,5†

• Lubrifi ere crescută 4,5†

• Rezistenţă mai bună la acumularea 
depozitelor 6,7††

• Nu este nevoie de o adaptare suplimentară pentru purtătorii lentilelor 
de contact AIR OPTIX® pentru Astigmatism8,9

• Adaptarea este aproape la fel de ușoară ca cea a lentilei sferice10

Pacienţi cu 
astigmatism

Pacienţi fără 
astigmatism

16%
(n=1093)

32% 
(n=812)

*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.

†Comparat pentru lentilele de contact to AIR OPTIX® pentru astigmatism.
††Pe baza unui studiu clinic efectuat cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA în comparaţie cu lentilele de contact Biofi nity^, PureVision^, ACUVUE^ OASYS, ACUVUE^ ADVANCE și Avaira^.

^Produsele specifi cate sunt mărci înregistrate.

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, HydraGlyde®, SmartShield™, PRECISION BALANCE 8 |4™ și logo-ul Alcon® sunt mărci comerciale ale companiei Novartis.

Referinţe: 1. In a randomized, subject-masked, multi-site clinical study with over 150 patients; signifi cance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on fi le, 2005. 2. Luensmann D, Schaeffer JL, Rumney NJ, 
Stanberry A, Walsh K, Jones L. Spectacle prescriptions review to determine prevalence of ametropia and coverage of frequent replacement soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. In press. 3. The 2013 
Gallup Study of the U.S. Consumer Contact Lens Market. Syndicated research study conducted by Multi-Sponsor Surveys Inc. under a license agreement with Gallup Inc. 4. Lemp J, Muya L, Driver-Scott A, Alvord 
L. A comparison of two methods for assessing wetting substantivity. Poster presented at 2016 Global Specialty Lens Symposium (GSLS); 21-24 January, 2016; Las Vegas, NV. 5. Lemp J, Zhao X, Perry S. Retention of 
packing solution comfort agents. Poster presented at 2017 American Academy of Optometry Annual Meeting; 11-14 October, 2017; Chicago, IL. 6. Nash W, Gabriel M. Ex vivo analysis of cholesterol deposition 
for commercially available silicone hydrogel contact lenses using a fl uorometric enzymatic assay. Eye Contact Lens. 2014;40(5):277-282. 7. 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. 8. Lemp J, Guillon M, Wang C-H, Patel K, Gupta R, Patel A. Fitting success of lotrafi lcon 
B lenses with different packaging solutions. Poster presented at British Contact Lens Association 2017 Clinical Conference and Exhibition; June 9-11, 2017; Liverpool, UK. 9. Internal memo from the designers of the 
PRECISION BALANCE™ 8|4 toric contact lens design; Alcon data on fi le, 2018. 10. Brobst A, Wang C-H, Rappon J. Clinical comparison of the visual performance of silicone hydrogel toric lenses with different 
stabilization systems. Cont Lens Anterior Eye. 2009;32(5):243. 

Vezi instrucţiunile de utilizare pentru informaţii complete despre purtarea în siguraţă, îngrijirea și întreţinerea lentilelor de contact.
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Pentru un timp de purtare și mai confortabil, recomandaţi lentile de contact 
și soluţii de întreţinere cu HydraGlyde®.8-10*,**

LENTILELE DE CONTACT AIR OPTIX® PLUS HYDRAGLYDE® PENTRU ASTIGMATISM LENTILELE DE CONTACT AIR OPTIX® PLUS HYDRAGLYDE® MULTIFOCAL LENTILELE DE CONTACT AIR OPTIX® PLUS HYDRAGLYDE® PENTRU ASTIGMATISM LENTILELE DE CONTACT AIR OPTIX® PLUS HYDRAGLYDE® MULTIFOCAL 

Lentilele de contact AIR OPTIX® plus HydraGlyde® pentru Astigmatism
reduc la minimum oscilaţia și asigură stabilitatea lentilei atât de necesară pacienţilor astigmatici.1*

Probabilitatea ca persoanele cu astigmatism să renunţe la lentilele de contact este 
de două ori mai mare.3

VEDERE CLARĂ LA ORICE
DISTANTĂ PENTRU PREZBIOPI 1-3*

APROAPE INTERMEDIAR DISTANŢĂ

Vedere necompromisă cu design-ul PRECISION PROFILE® 1-3*

• Progresie lentă imperceptibilă a puterii prin lentilă pentru vedere clară.

• Zona optică unică este optimizată pentru o gamă largă de dimensiuni ale pupilelor. 6

• Vedere clară la aproape fără a se compromite vederea la distanţa.

~De 5 ori mai mulţi purtători de vârstă presbită tipică au preferat lentilele de 
contact AIR OPTIX® plus HydraGlyde® comparativ cu lentilele lor obișnuite 7†

• Nu este nevoie de o nouă adaptare pentru purtătorii 
lentilelor de contact AIR OPTIX® AQUA Multifocal 8,9

OFERITI PACIENTILOR PREZBIOPI 
OPTIUNEA LENTILELOR DE CONTACT

Permiteţi numărului însemnat de pacienţi cu prezbiopie să se bucure 
în continuare de lentile de contact cu ajutorul tehnologiei 

Technologia SmartShield™ și matricei de hidratare HydraGlyde®.

Oferiţi celor care au prezbiopie mai mult confort 
cu lentilele de contact AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal.

Lentilele se menţin mai 
hidratate comparativ cu

AIR OPTIX® AQUA Multifocal 11,12

Până la 96% rată de succes 
a adaptării cu ajutorul ghidului 
de adaptare al lentilele de contact 

multifocale Alcon® 13, 14*, ††

Rezistenţă superioară
la acumularea depozitelor 15, 16**, §

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal permit pacienţilor prezbiopi să se bucure în 
continuare de portul lentilelor de contact oferind opţiunea confortului de durată, din ziua 

1 până în ziua 30 4,5** și a unei acuităţi vizuale clare, la toate distanţele.1-3*

*Pe baza unui studiu clinic efectuat cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA Multifocal.
**Pe baza studiilor clinice efectuate cu lentilele de contact sferice AIR OPTIX® AQUA.

†Pe baza procentajului de pacienţi dintr-un sondaj din SUA care au preferat lentilele de contact AIR OPTIX® plus HydraGlyde®

(76%) faţă de lentilele lor obișnuite (16%) după ce au încercat lentilele de contact AIR OPTIX® plus HydraGlyde® timp de 30 de zile (n=58). 
††Cu două sau mai puţine lentile pentru fi ecare ochi, la vizita de adaptare iniţială.
§Comparat pentru lentilele de contact to Biofi nity^, PureVision^, ACUVUE^ OASYS, ACUVUE^ ADVANCE și  Avaira^.
^Produsele specifi cate sunt mărci înregistrate.

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, HydraGlyde®, SmartShield™, PRECISION PROFILE™ și logo-ul Alcon® sunt mărci comerciale ale companiei Novartis.

Referinţe: 1. In a prospective, crossover, single masked clinical trial. Evaluation of lotrafi lcon B multifocal lenses versus PureVision^ Multifocal lenses in emerging presbyopes; Alcon data on fi le, 2008. 2. Internal 
memo from the designers of the PRECISION PROFILE™ multifocal contact lens design; Alcon data on fi le, 2016. 3. Woods J, Woods C, Fonn D. Visual performance of a multifocal contact lens versus monovision in 
established presbyopes. Optom Vis Sci. 2015;92(2):175-182. 4. Lemp J, Kern J. A comparison of real time and recall comfort assessments. Optom Vis Sci. 2016;93: E-abstract 165256. 5. Eiden SB, Davis R, Bergenske 
P. Prospective study of lotrafi lcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective and subjective measures of health, comfort and vision. Eye Contact Lens. 2013;39(4):290-294. 6. Physico-chemical and 
surface equivalence for delefi lcon A multifocal contact lenses. A00714-REP-005941. Alcon data on fi le, 2015. 7. Based on a U.S. survey in which selected eye care professionals recruited and fi t contact lens patients 
in AIR OPTIX® plus HydraGlyde® sphere lenses for a 30-day trial. The surveyed patients used OPTI-FREE® PureMoist® or AOSEPT® Plus with HydraGlyde® lens care solutions throughout the survey period. Surveys 
were completed by patients at baseline, and after trying the study lenses (and the lens care solutions) for 30 days (n=229); Alcon data on fi le, 2017. 8. Lemp J, Guillon M, Wang C-H, Patel K, Gupta R, Patel A. Fitting 
success of lotrafi lcon B lenses with different packaging solutions. Poster presented at British Contact Lens Association 2017 Clinical Conference and Exhibition; June 9-11, 2017; Liverpool, UK. 9. Internal memo from 
the designers of the PRECISION PROFILE™ multifocal contact lens design; Alcon data on fi le, 2018. 10. In a survey of 1,012 contact lens dropouts aged 35-50; Alcon data on fi le, 2013. 11. Lemp J, Kern J. On-eye 
performance of lotrafi lcon 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. 12. In vitro study over 16 hours to measure wetting substantivity; Alcon data on fi le, 2015. 13. In a randomized, 20-site (UK, US, CAN) study of 182 emerging and established presbyopes who were habitual 
daily disposable and frequent replacement soft contact lenses wearers; Alcon data on fi le, 2017. 14. Bauman E, Lemp J, Kern J. Material effect on multifocal contact lens fi tting of lenses of the same optical design 
with the same fi tting guide. Poster presented at the British Contact Lens Association (BCLA) Clinical Conference and Exhibition; 9-11 June, 2017; Liverpool, UK. 15. Nash W, Gabriel M. Ex vivo analysis of cholesterol 
deposition for commercially available silicone hydrogel contact lenses using a fl uorometric enzymatic assay. Eye Contact Lens. 2014;40(5):277-282. 16. 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.

Vezi instrucţiunile de utilizare pentru informaţii complete despre purtarea în siguraţă, îngrijirea și s întreţinerea lentilelor de contact.
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Rată mare de 
renunţare

Motive de 
renunţare 10

1. Uscăciune oculară
2. Disconfort
3. Acuitate vizuală

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Mulţi purtători au renunţat la lentilele de contact când au ajuns la vârsta presbită.10 ,

DE PORT 

CONFORTABIL8-10*,**

cu soluţia multifuncţională 
de la Alcon.

DE PORT

CONFORTABIL8-10*,**

cu soluţia de peroxid
de hidrogen de la Alcon.
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ZONA OPTICĂ LARGĂ
oferă o acuitate vizuală excelentă.

PUNCTE DE 
STABILITATE
Două puncte de stabilitate la 
orele 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 dreptul marcajului de 
la ora 6.

TREI MARCAJE
Marcajele la orele 3, 6 

și 9 fac ca rotaţia lentilei 
să fi e ușor de adaptat, 

pentru stabilitate și 
adaptare precisă.


