
Lentile de contact
Soluții de întreținere



I. Lentile de contact lunare
  
Air Optix®  HYDRAGLYDE
Air Optix® Aqua
Air Optix® Night & Day® Aqua
Air Optix® for Astigmatism
Air Optix® Aqua Multifocal

II. Lentile de contact zilnice
  
Dailies TOTAL 1®

Dailies®
 

 Aqua Comfort Plus®

Dailies®
 

 Aqua Comfort Plus®
 

Toric
Dailies® Aqua Comfort Plus

 
® Multifocal

III. Lentile de contact cosmetice
  

Air Optix® Colors
 

IV. Soluţii de întreținere a lentilelor 
de contact
  

OPTI-FREE®
 

RepleniSH®
 

OPTI-FREE® PureMoist®

AOSept® Plus

CUPRINS



Lentilele de contact vă oferă libertatea de a purta ochelari de soare, sau de schi, sau...

Lentilele de contact pot fi purtate de aproape oricine!

Lentilele de contact nu vor aluneca de pe nas!

Lentilele de contact nu lasă urme pe nas!

Lentilele de contact nu se aburesc!

Lentilele de contact sunt confortabile și comode!

Lentilele de contact vă oferă un aspect natural al ochilor!

Lentilele de contact nu reflectă lumina deranjantă în ochi!

Lentilele de contact se aplică direct pe cornee pentru o vedere naturală!

Lentilele de contact vă oferă un câmp vizual neafectat de margini, ca la ochelari, incluzând 
vederea periferică!

DE CE LENTILE DE CONTACT?
10 motive esențiale





FAMILIA AIR OPTIX
®

Lentile de contact lunare



FAMILIA AIR OPTIX
®

Lentile de contact lunare

• Lentilele de contact lunare Alcon pot fi purtate pe durata unei luni de la desigilare. 

• Utilizarea timp de o lună a lentilelor NU înseamnă 30 de purtări de la desigiliare.
 
• Lentilele pot fi utilizate ori de câte ori este nevoie timp de o lună de la desigilare. 

• Utilizarea lentilelor de contact lunare poate fi zilnică, extinsă sau continuă. 

- Utilizare zilnică – lentilele de contact pot fi purtate pe parcursul zilei, iar pe parcursul nopţii 
trebuie scoase şi păstrate în soluţie de întreţinere.

- Utilizare extinsă – lentilele de contact pot fi purtate continuu timp de 6 zile și nopţi fără a fi 
înlăturate. În ziua a-7-a, acestea trebuie scoase și curățate, după care se poate repeta ciclul (Air optix 
Aqua, Air Optix for Astigmatism, Ari Optix Aqua Multifocal). Nu toate lentilele pot fi purtate timp 
extins. Întrebați specialistul în ceea ce privește durata de purtare recomandată de producător. Se reco-
mandă sfatul medicului oftalmolog sau al optometristului în ceea ce privește numărul maxim de zile în 
care puteți purta aceste lentile.

- Utilizarea continuă – lentilele de contact pot fi purtate continuu timp de 30 de zile și nopți fără 
a fi scoase (Air Optix Night and Day Aqua). Nu toate lentilele pot fi purtate continuu. Întrebați 
specialistul în ceea ce privește durata de purtare recomandată de producător. Se recomandă sfatul 
medicului oftalmolog sau al optometristului în ceea ce privește numărul maxim de zile în care puteți purta 
aceste lentile.
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AIR OPTIX
® 
HYDRAGLYDE

Lentile de contact lunare sferice

INFORMAȚII TEHNICE

Mod de fabricație

Design

Compoziție

Tratament de suprafață

Conținut de apă

Dk

Transmisibilitate oxigen (@ -3.00D)

Gamă dioptrică (D) 

Diametru (mm) 

Rază de curbură (mm) 

Grosime la centru (mm) (-3.00 D) 

Modalitate de purtare 

Regim recomandat de înlocuire 

Soluţii de întreţinere 

Ambalare

Material

Turnare în matriță

Suprafaţă bi-asferică frontală şi posterioară 

Silicon hidrogel 

SMARTSHIELDTM

33% 

110

138

de la +6.00 până la -8.00 pas 0.25; 
de la -8.00 până la -12.00 pas 0.50;
de la +6.00 până la +8.00 pas 0.50;

14,2

8,6

0,08

Zilnică sau până la 6 nopţi utilizare extinsă 

Lunar 

MPDS (OPTI-FREE®PureMoist®,OPTI-FREE®RepleniSH®)
sau pe bază de peroxid (AOSEPT® PLUS) 

3 lentile per cutie & 6 lentile per cutie

Lotrafilcon B



AIR OPTIX
® 
HYDRAGLYDE

Lentile de contact lunare sferice

NOILE LENTILE AIR OPTIX®  HYDRAGLYDE 

Rezistenţa superioară la depuneri a lentilelor 
AIR OPTIX®, se combină acum cu beneficiile 

Matricei HydraGlyde®, special creată pentru a menţine 
suprafaţa lentilei hidratată pe tot parcursul zilei.1,2



AIR OPTIX
® 
HYDRAGLYDE

Lentile de contact lunare sferice
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DEPUNERI SCĂZUTE DE LIPIDE

NOUL AIR OPTIX® plus HydraGlyde® prezintă aceeași tehnologie unică SmartShield™ pe care o 
regăsim și la lentilele din familia AIR OPTIX®. Această tehnologie crează UN STRAT SUBȚIRE DE 
PROTECȚIE care acoperă în întregime suprafața exterioară pentru a MINIMIZA NUMĂRUL ATOMILOR 
DE SILICON EXPUȘI DE PE SUPRAFAȚA LENTILEI2.

În general, rezistență superioară la depozitele de lipide1‡

Conferă rezistență la depuneri, cum sunt cele cauzate de 
reziduurile produselor cosmetice și a cremelor de mâini2,3

Rămâne încorporată în interiorul lentilei

-

-

-

S-a dovedit că lentilele AIR OPTIX® au cel mai mic grad de depu-
nere a lipidelor dintre toate mărcile de lentile de contact testate, 
semnificativ mai mic comparativ cu lentilele Avaira^, ACUVUE^ 
OASYS^, PureVision^ și Biofinity^.1,5



AIR OPTIX
® 
HYDRAGLYDE

Lentile de contact lunare sferice

Lentilele tale de încredere au acum mai multe de oferit. Beneficiile Matricei de hidratare HydraGlyde® 
au fost adăugate lentilelor de contact AIR OPTIX® AQUA pentru a oferi ȘI MAI MULTĂ HIDRATARE, 
create special pentru a susține o experiență confortabilă cu lentile de contact.3**

O tehnologie unică de hidratare pentru lentilele din silicon hidrogel3

Atrage și reține agenții de hidratare pentru un efect de durată3

Menține suprafața umectată tot timpul1

-

-

-

CUM SE EXPLICĂ 
VALORILE UNGHIULUI 

DE CONTACT:

Unghi de contact mai mic = 
hidratare mai bună

10°

55°

Unghi de contact mai mare = 
hidratare redusă

UNGHI DE CONTACT MAI MIC ÎNSEAMNĂ 

GRAD DE UMECTARE MAI MARE
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AIR OPTIX
® 
HYDRAGLYDE

Lentile de contact lunare sferice

Dintre produsele de
înfrumusețare testate...

Tratamentul unic 
de suprafață din plasă...

Cosmeticele conțin 
ingrediente...

 

Când sunt expuse
produselor demachainte...

CUM RĂMÂNE CU MACHIAJUL?

EFECTUL DEMACHIANȚILOR asupra razei de curbură (mm) EFECTUL DEMACHIANȚILOR asupra diametrului (mm)

 LENTILELE AIR OPTIX® SUNT O ALEGERE BUNĂ PENTRU PURTĂTORII CARE 
FOLOSESC PRODUSE COSMETICE PENTRU OCHI 1***

Ingredientele produselor cosmetice pot produce modif icăr i  f iz ice 
asupra lent i le i  de contact.

precum colesterol  
despre care s-a 

demonstrat  că aderă la  
suprafața  lentilei  de 

contact.  1

al  lentilelor  AIR OPTIX® le  
a jută în cazul  în  care sunt 

util izate împreună cu 
produse cosmetice.

într-un studiu in v itro,  
demachiantele au cel  mai  

mare impact asupra 
parametr i lor  lentilei  de 

contact.

s-a dovedit  că suprafața din 
plasmă a lentilelor  de 

contact  AIR OPTIX® este cea 
care protejează lentila,  

determinând astfel  unicul  
brand care nu este  impac -
tat  în mod seminificativ nic i  
asupra diametrului ,  razei  de 
curbură,  grosimea sagitală  

sau a dioptr ie i . 2

Șervețele Ușor rezistente la apă Fără ulei Șervețele Ușor rezistente la apă Fără ulei

-0.2-0.2

-0.2-0.2

0.20.2

0

0

0

0

0.20.2

0.40.4

0.40.4

0.60.6

0.60.6

ACUVUE^ OASYS^ AIR OPTIX® AQUA ACUVUE^ OASYS^ AIR OPTIX® AQUA

Biofinity^ PureVision^2 Biofinity^ PureVision^2



AIR OPTIX
® 
HYDRAGLYDE

Lentile de contact lunare sferice

cauza principală 

manevrare

24 %
cauza principală 

disconfortul

51 %

cauza principală 
atingerea vârstei  

prezbiopiei

25 %

Sunt cauze principale dar nu singulare, pentru 
că putem găsi cu ușurință în literatura de 
specialitate, pe lângă disconfort, și alte motive de 
renunțare la portul lentilelor de contact.

OCHI ROȘII

8 %

DISCONFORT

25 %

OCHI USCAT

20 %

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

7 %
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În concordanță cu raportul standard privind nevoile de corecție a 
vederii, din August 2015, 51% din totalul purtătorilor existenți care au 
renunțat la lentile de contact, au indicat ca motiv principal disconfortul.



AIR OPTIX
® 
HYDRAGLYDE

Lentile de contact lunare sferice

Pagina 3

1.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.
2.Studiu in vitro, după 16 ore, care a măsurat nivelul de umidifiere; Alcon date la dosar, 2015.

Pagina 4
1.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.
2.Dumbleton K, Woods C, Jones L, Fonn D. The relationship between compliance with lens replacement and contact lens-related problems in silicone 
hydrogel wearers. Cont Lens Anterior Eye. 2011;34(5):216-222.
3.Alcon date la dosar, 2013. 
4.Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon 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.Măsurători Ex vivo ale depozitelor de lipide pe lentilele purtate zilnic, în cadrul perioadei de înlocuire recomandată de către producător; AOSept Plus 
soluție de curățare și dezinfectare utilizată pentru curățare și dezinfectare; semnificativ statistic la nivelul de 0.05; Alcon date la dosar, 2008.

Pagina 5

1. Studiu in vitro, după 16 ore, care a măsurat nivelul de umidifiere; Alcon date la dosar, 2015.
2.Dumbleton K, Woods C, Jones L, Fonn D. The relationship between compliance with lens replacement and contact lens-related problems in silicone 
hydrogel wearers. Cont Lens Anterior Eye. 2011;34(5):216-222. 
3. Analiza gradului/nivelului de umidifiere, in vitro: nivelul de umidifere când lentila este scoasă din blister. Alcon date la dosar, 2014.

Pagina 6
1.Tsukiyama T et al. Influence of eye cosmetics and cleansing products on contact lenses. J Japan Contact Lens Soc 2010; 52:101-7 |
2.Luensmann D, Srinivasan S, Yu M, Yang J, Jones L. The impact of cosmetics on the physical and optical performance of silicone hydrogel contact 
lenses. Centre for Contact Lens Research, School of Optometry, University of Waterloo, Canada. 2012.

Pagina 7

1.Alcon date la dosar, 2015.

‡ În general, rezistență superioară la depozitele de lipide în cazul lentilelor de contact AIR OPTIX® AQUA comparativ cu lentilele ACUVUE^ OASYS^, PureVision^, 
Biofinity^, și Avaira^. ^ Mărcile sunt proprietatea respectivelor companii. ** Comparativ cu lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA. *** Refer to the contact lens 
brands’ instructions for use leaflet for cosmetic use warnings such as: Eye irritation, infection, or lens damage may result if cosmetics, lotion, soap, cream, hair spray, 
deodorant, aerosol products or foreign particles come in contact with lens.

CAT-201611001

Acestea sunt dispoztive medicale. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de folosire

Bibliogra�e - Air Optix® Hydraglyde
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AIR OPTIX
® 
AQUA

Lentile de contact lunare sferice

INFORMAȚII TEHNICE

Mod de fabricație

Design

Compoziție

Tratament de suprafață

Conținut de apă

Dk

Transmisibilitate oxigen (@ -3.00D)

Gamă dioptrică (D) 

Diametru (mm) 

Rază de curbură (mm) 

Grosime la centru (mm) (-3.00 D) 

Modalitate de purtare 

Regim recomandat de înlocuire 

Soluţii de întreţinere 

Ambalare

Material

Turnare în matriță

Suprafaţă bi-asferică frontală şi posterioară 

Silicon hidrogel 

Tratament permanent biocompatibil cu plasmă, non-ionic

33% 

110

138

de la +6.00 până la -8.00 pas 0.25; 
de la -8.50 până la -10.00 pas 0.50;

14,2

8,6

0,08

Zilnică sau până la 6 nopţi utilizare extinsă 

Lunar 

MPDS (OPTI-FREE®PureMoist®,OPTI-FREE®RepleniSH®)
sau pe bază de peroxid (AOSEPT® PLUS) 

3 lentile per cutie & 6 lentile per cutie

Lotrafilcon B



AIR OPTIX
® 
AQUA

Lentile de contact lunare sferice

2,3**

2,3**

2,3**



Dintre produsele de
înfrumusețare testate...

Tratamentul unic 
de suprafață din plasă...

Cosmeticele conțin 
ingrediente...

 

Când sunt expuse
produselor demachainte...

CUM RĂMÂNE CU MACHIAJUL?

EFECTUL DEMACHIANȚILOR asupra razei de curbură (mm) EFECTUL DEMACHIANȚILOR asupra diametrului (mm)

 LENTILELE AIR OPTIX® SUNT O ALEGERE BUNĂ PENTRU PURTĂTORII CARE 
FOLOSESC PRODUSE COSMETICE PENTRU OCHI 1***

Ingredientele produselor cosmetice pot produce modif icăr i  f iz ice 
asupra lent i le i  de contact.

precum colesterol  
despre care s-a 

demonstrat  că aderă la  
suprafața  lentilei  de 

contact.  1

al  lentilelor  AIR OPTIX® le  
a jută în cazul  în  care sunt 

util izate împreună cu 
produse cosmetice.

într-un studiu in v itro,  
demachiantele au cel  mai  

mare impact asupra 
parametr i lor  lentilei  de 

contact.

s-a dovedit  că suprafața din 
plasmă a lentilelor  de 

contact  AIR OPTIX® este cea 
care protejează lentila,  

determinând astfel  unicul  
brand care nu este  impac -
tat  în mod seminificativ nic i  
asupra diametrului ,  razei  de 
curbură,  grosimea sagitală  

sau a dioptr ie i . 2

Șervețele Ușor rezistente la apă Fără ulei Șervețele Ușor rezistente la apă Fără ulei

-0.2-0.2

-0.2-0.2

0.20.2

0

0

0

0

0.20.2

0.40.4

0.40.4

0.60.6

0.60.6

ACUVUE^ OASYS^ AIR OPTIX® AQUA ACUVUE^ OASYS^ AIR OPTIX® AQUA

Biofinity^ PureVision^2 Biofinity^ PureVision^2

AIR OPTIX
® 
AQUA

Lentile de contact lunare sferice
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AIR OPTIX
® 
AQUA

Lentile de contact lunare sferice

Pagina 3

1. Davis R, Eiden B. Changes in comfort and vision during weeks 3 and 4 of monthly replacement silicone hydrogel contact lenses. American Academy 
of Optometry 2012;E-abstract 125401.  
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. Măsurători ex vivo a depunerilor de lipide pentru lentilele de contact utilizate zilnc respectând schema de utilizare a producătorului ; Pentru curățare 
și dezinfectare a fost folosit  AOSEPT® PLUS; semnificație statistică p 0.05; Alcon data on file, 2008. 

Pagina 4
1. Luensmann D, Srinivasan S, Yu M, Yang J, Jones L. The impact of cosmetics on the physical and optical performance of silicone hydrogel contact 
lenses. Cont Lens Ant Eye. 2012:35;6. 
2.Tsukiyama T et al. Influence of eye cosmetics and cleansing products on contact lenses. J Japan Contact Lens Soc 2010; 52:101-7 |

* AIR OPTIX® AQUA (lotrafilcon B) și AIR OPTIX® AQUA Multifocal (lotrafilcon B) : Dk/t = 138 @ -3.00D. AIR OPTIXR NIGHT & DAYR AQUA (lotrafilcon A): Dk/t 
= 175 @ -3.00D. AIR OPTIXR for Astigmatism (lotrafilcon B): Dk/t = 108 @ -3.00D -1.25 x 180. Alți factori pot impacta sănătatea oculară. **Rezistență superioară 
la depuneri în comparație cu ACUVUE^ OASYS,^ ACUVUE^ ADVANCE,^ PureVision,^ Biofinity^ și Avaira^ . †Comparat cu ACUVUE^ OASYS,^ ACUVUE^ 
ADVANCE,^ PureVision,^ Biofinity^ și Avaira^. §§Când sunt curățate cu soluțiile testate, inclusiv Biotrue^ and OPTI-FREER PureMoistR MPDS. ∂p≤0.009. Pentru 
lentilele curățate cu OPTI-FREE® PureMoist® MPDS comparativ cu lentilele necurățate și în comparație cu alte soluții de curățare folosite. Lentilele testate au fost 
lotrafilcon A, lotrafilcon B, lotrafilcon B toric, comfilcon A, senofilcon A, balafilcon A. ^Mărcile sunt proprietatea respectivelor companii. Informație importantă pentru 
AIR OPTIX® AQUA (lotrafilcon B), AIR OPTIX® AQUA Multifocal (lotrafilcon B) și AIR OPTIX® for Astigmatism (lotrafilcon B) : Pentru utilizare zilnică sau extinsă 
până la 6 nopți, pentru miopie, hipermetropie, astigmatism și prezbiopie. Riscul de probleme oculare grave crește la utilizarea extinsă. În cazuri rare poate interveni 
pierderea vederii. Efecte secundare precum disconfortul, senzația de arsură sau înțepătură pot apărea.

CAT-201611002

Acestea sunt dispoztive medicale. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de folosire

Bibliogra�e - Air Optix® AQUA
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AIR OPTIX
® 
NIGHT & DAY

®
 AQUA

Lentile de contact lunare sferice si terapeutice

INFORMAȚII TEHNICE

Compoziție

Tratament de suprafață

Conținut de apă

Transmisibilitate oxigen (@ -3.00D)

Gamă dioptrică (D) 

Diametru (mm) 

Rază de curbură (mm) 

Grosime la centru (mm) (-3.00 D) 

Modalitate de purtare 

Regim recomandat de înlocuire 

Soluţii de întreţinere 

Ambalare

Material

Silicon hidrogel 

Tratament permanent biocompatibil cu plasmă, non-ionic

24% 

175

de la +6.00 până la -8.00 pas 0.25; 
de la -8.00 până la -10.00 pas 0.50;
plane;

13,8

8,4; 8,6

Tentă vizibilitate Albastră

Indicaţii Corectarea vederii şi utilizare terapeutică‡, aprobare CE

0,08

Indicator inversare OK

Zilnică cu aprobare FDA/pentru utilizare continuă de până
la 30 nopţi

Lunar 

MPDS (OPTI-FREE®PureMoist®,OPTI-FREE®RepleniSH®)
sau pe bază de peroxid (AOSEPT® PLUS) 

3 lentile per cutie & 6 lentile per cutie

Lotrafilcon A



AIR OPTIX
® 
NIGHT & DAY

®
 AQUA

Lentile de contact lunare sferice si terapeutice

În baza feedback-ului primit de la colegii dumneavoas-
tră,  unul dintre elementele cheie în alegerea lentilelor 
potrivite pentru client este înţelegerea modului în care 
poartă lentilele de contact. 

Utilizaţi aceste întrebări pentru a vă angaja într-o 
discuţie cu pacienţii pentru a putea înţelege mai bine 
necesităţile acestora. 

Întrebări utile ce vă vor ajuta să
înţelegeţi şi mai bine nevoile clienţilor: 

1.  Când aţi adormit ultima dată cu lentilele de contact 
pe ochi? Cât de des aţi adormit cu lentilele pe ochi 
într-o săptămână sau lună?

2. Câte nopţi la rând dormiţi cu lentilele pe ochi? 

3. Lucraţi sau sunteţi deseori în zone cu mult praf, 
murdărie sau reziduuri? (Aceste lucruri vă vor ajuta să 
stabiliţi dacă clientul poate purta sau nu lentile de con-
tact noaptea). 

4. Aţi fi interesat de lentilele de contact ce sunt apro-
bate pentru a fi purtate 30 nopţi utilizare continuă? 

Pentru pacienții ce dorm cu lentilele de contact, puteți 
alege 

AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA . 

DESPRE DORMITUL CU LENTILE DE CONTACT

Știind aceste lucruri, ce ați face?

Alegeţi lentilele de contact marcate CE 
pentru utilizare continuă de până la 30 nopţi**

Din persoanele ce dorm cu lentilele 
AIR OPTIX® NIGHT & DAY®:

Medicii oftalmologi cred că 16%  din 
persoanele ce poartă lentile  de contact 
dorm cu acestea2

În realitate, 46% din persoanele ce  poartă 
lentile de contact dorm şi/sau  aţipesc cu 
acestea1

SUNT DE ACORD că lentilele  AIR OPTIX® 
NIGHT & DAY® AQUA  sunt mai confortabile 
în momentul trezirii1

SUNT DE ACORD că lentilele AIR OPTIX® 
NIGHT & DAY® AQUA oferă o vizibilitate mai 
clară în momentul trezirii1

Ceea ce înseamnă de aproape  3  ori mai mult.

16%

46%

75%

82%
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AIR OPTIX
® 
NIGHT & DAY

®
 AQUA

Lentile de contact lunare sferice si terapeutice

Dintre produsele de
înfrumusețare testate...

Tratamentul unic 
de suprafață din plasă...

Cosmeticele conțin 
ingrediente...

 

Când sunt expuse
produselor demachainte...

CUM RĂMÂNE CU MACHIAJUL?

EFECTUL DEMACHIANȚILOR asupra razei de curbură (mm) EFECTUL DEMACHIANȚILOR asupra diametrului (mm)

 LENTILELE AIR OPTIX® SUNT O ALEGERE BUNĂ PENTRU PURTĂTORII CARE 
FOLOSESC PRODUSE COSMETICE PENTRU OCHI 1***

Ingredientele produselor cosmetice pot produce modif icăr i  f iz ice 
asupra lent i le i  de contact.

precum colesterol  
despre care s-a 

demonstrat  că aderă la  
suprafața  lentilei  de 

contact.  1

al  lentilelor  AIR OPTIX® le  
a jută în cazul  în  care sunt 

util izate împreună cu 
produse cosmetice.

într-un studiu in v itro,  
demachiantele au cel  mai  

mare impact asupra 
parametr i lor  lentilei  de 

contact.

s-a dovedit  că suprafața din 
plasmă a lentilelor  de 

contact  AIR OPTIX® este cea 
care protejează lentila,  

determinând astfel  unicul  
brand care nu este  impac -
tat  în mod seminificativ nic i  
asupra diametrului ,  razei  de 
curbură,  grosimea sagitală  

sau a dioptr ie i . 2

Șervețele Ușor rezistente la apă Fără ulei Șervețele Ușor rezistente la apă Fără ulei

-0.2-0.2

-0.2-0.2

0.20.2

0

0

0

0

0.20.2

0.40.4

0.40.4

0.60.6

0.60.6

ACUVUE^ OASYS^ AIR OPTIX® AQUA ACUVUE^ OASYS^ AIR OPTIX® AQUA

Biofinity^ PureVision^2 Biofinity^ PureVision^2
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AIR OPTIX
® 
NIGHT & DAY

®
 AQUA

Lentile de contact lunare sferice si terapeutice

Bibliogra�e - Air Optix® Night & Day® Aqua

Pagina 1

1.Într-un studiu cu 284 de pacienţi cu purtare extinsă. Alcon data on �le, 2012.

Pagina 3
1.Alvord L, Hall J, Keyes D, et al. Corneal oxygen distribution with contact lens wear. Cornea. 2007;26(6):654-64

Pagina 4

1. Davis R, Eiden B. Changes in comfort and vision during weeks 3 and 4 of monthly replacement silicone hydrogel contact lenses. American Academy of Optome-
try 2012;E-abstract 125401.  
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. Măsurători ex vivo a depunerilor de lipide pentru lentilele de contact utilizate zilnc respectând schema de utilizare a producătorului ; Pentru curățare și dezinfect-
are a fost folosit  AOSEPT® PLUS; semni�cație statistică p 0.05; Alcon data on �le, 2008. 

Pagina 5
1. Luensmann D, Srinivasan S, Yu M, Yang J, Jones L. The impact of cosmetics on the physical and optical performance of silicone hydrogel contact 
lenses. Cont Lens Ant Eye. 2012:35;6. 
2.Tsukiyama T et al. Influence of eye cosmetics and cleansing products on contact lenses. J Japan Contact Lens Soc 2010; 52:101-7 

Pagina 6

1. Alvord L, Hall J, Keyes D, et al. Corneal oxygen distribution with contact lens wear. Cornea. 2007;26(6):654-64. 
2. Ozkurt Y, Rodop O, Oral Y, Cömez A, Kandemir B, Doğan OK. Therapeutic applications of lotra�lcon A silicone hydrogel soft contact lenses. Eye Contact Lens 2005; 
31:268-269. 
3. Ambroziak AM, Sza�ik JP, Sza�ik J. Therapeutic use of lotra�lcon a silicone hydrogel soft contact lenses in selected clinical cases.  Eye Contact Lens 2004; 30:63-67. 
4. Montero J, Sparholt J, Mély R. Retrospective case series of therapeutic applications of a lotra�lcon A silicone hydrogel soft contact lens. Eye Contact Lens 
2003;29:s54-s56.
5. Kanpolat A, Uçakhan OO. Therapeutic uses of Focus Night&Day contact lenses. Cornea 2003;22:726-734. 
6. Sza�ik JP, Ambroziak AM, Sza�ik J. Therapeutic use of a lotra�lcon A Silicone Hydrogel soft contact lens as a bandage after LASEK surgery. Eye Contact Lens 2004; 
30:59-62. 
7. Grentzelos MA, Plainis S, Astyrakakis NI, Diakonis VF, Kymionis GD, Kallinikos P, Pallikaris IG. E�cacy of 2 types of silicone hydrogel bandage contact lenses after 
photorefractive keratectomy. J Cataract Refract Surg 2009; 35:2103-2108. 
8. Edwards JD, Bower KS, Sediq DA, Burka JM, Stutzman RD, Vanroekel CR, Kuzmowych CP, Eaddy JB. E�ects of lotra�lcon A and oma�lcon A bandage contact 
lenses on visual outcomes after photorefractive keratectomy. J Cataract Refract Surg 2008; 3 :1288-1294. 

* AIR OPTIX® AQUA (lotra�lcon B) și AIR OPTIX® AQUA Multifocal (lotra�lcon B) : Dk/t = 138 @ -3.00D. AIR OPTIXR NIGHT & DAYR AQUA
(lotra�lcon A): Dk/t = 175 @ -3.00D. AIR OPTIXR for Astigmatism (lotra�lcon B): Dk/t = 108 @ -3.00D -1.25 x 180. Alți factori pot impacta sănătatea oculară. **Rezistență superioară 
la depuneri în comparație cu ACUVUE^ OASYS,^ ACUVUE^ ADVANCE,^ PureVision,^ Bio�nity^ și Avaira^ . †Comparat cu ACUVUE^ OASYS,^ ACUVUE^ ADVANCE,^ 
PureVision,^ Bio�nity^ și Avaira^. §§Când sunt curățate cu soluțiile testate, inclusiv Biotrue^ and OPTI-FREER PureMoistR MPDS. ∂p≤0.009. Pentru lentilele curățate cu 
OPTI-FREE® PureMoist® MPDS comparativ cu lentilele necurățate și în comparație cu alte soluții de curățare folosite. Lentilele testate au fost lotra�lcon A, lotra�lcon B, lotra�lcon 
B toric, com�lcon A, seno�lcon A, bala�lcon A. ^Mărcile sunt proprietatea respectivelor companii. Informație importantă pentru AIR OPTIX® AQUA (lotra�lcon B), AIR OPTIX® 
AQUA Multifocal (lotra�lcon B) și AIR OPTIX® for Astigmatism (lotra�lcon B) : Pentru utilizare zilnică sau extinsă până la 6 nopți, pentru miopie, hipermetropie, astigmatism și 
prezbiopie. Riscul de probleme oculare grave crește la utilizarea extinsă. În cazuri rare poate interveni pierderea vederii. Efecte secundare precum disconfortul, senzația de arsură 
sau înțepătură pot apărea. CAT-201611003 Acestea sunt dispoztive medicale. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de folosire
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AIR OPTIX
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FOR ASTIGMATISM

Lentile de contact lunare torice

INFORMAȚII TEHNICE

Mod de fabricație

Design

Compoziție

Tratament de suprafață

Conținut de apă

Dk

Transmisibilitate oxigen (@ -3.00D)

Gamă dioptrică (D) 

Diametru (mm) 

Rază de curbură (mm) 

Grosime la centru (mm) (-3.00 D) 

Modalitate de purtare 

Regim recomandat de înlocuire 

Soluţii de întreţinere 

Ambalare

Material

Turnare în matriță

Suprafaţă posterioară torică 

Silicon hidrogel 

Tratament permanent biocompatibil cu plasmă, non-ionic

33% 

110

108

de la +6.00 până la -6.00 pas 0.25; 
de la -6.50 până la -10.00 pas 0.50;
Cilindri: -0.75, -1.25, -1.75, -2-25, 
Axe din 10° în 10° în sensul acelor de ceasornic
Linii de marcaj la orele 3, 6 şi 9.(marcajul de la ora 6 este
puţin mai lat pentru a se diferenţia de cel de la ora 3 şi 9) 

14,5

8,7

0,102

Zilnică sau până la 6 nopţi utilizare extinsă 

Lunar 

MPDS (OPTI-FREE®PureMoist®,OPTI-FREE®RepleniSH®)
sau pe bază de peroxid (AOSEPT® PLUS) 

3 lentile per cutie & 6 lentile per cutie

Lotrafilcon B
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AIR OPTIX
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FOR ASTIGMATISM

Lentile de contact lunare torice

2,3**

2,3**

2,3**



AIR OPTIX
® 
FOR ASTIGMATISM

Lentile de contact lunare torice

Dintre produsele de
înfrumusețare testate...

Tratamentul unic 
de suprafață din plasă...

Cosmeticele conțin 
ingrediente...

 

Când sunt expuse
produselor demachainte...

CUM RĂMÂNE CU MACHIAJUL?

EFECTUL DEMACHIANȚILOR asupra razei de curbură (mm) EFECTUL DEMACHIANȚILOR asupra diametrului (mm)

 LENTILELE AIR OPTIX® SUNT O ALEGERE BUNĂ PENTRU PURTĂTORII CARE 
FOLOSESC PRODUSE COSMETICE PENTRU OCHI 1***

Ingredientele produselor cosmetice pot produce modif icăr i  f iz ice 
asupra lent i le i  de contact.

precum colesterol  
despre care s-a 

demonstrat  că aderă la  
suprafața  lentilei  de 

contact.  1

al  lentilelor  AIR OPTIX® le  
a jută în cazul  în  care sunt 

util izate împreună cu 
produse cosmetice.

într-un studiu in v itro,  
demachiantele au cel  mai  

mare impact asupra 
parametr i lor  lentilei  de 

contact.

s-a dovedit  că suprafața din 
plasmă a lentilelor  de 

contact  AIR OPTIX® este cea 
care protejează lentila,  

determinând astfel  unicul  
brand care nu este  impac -
tat  în mod seminificativ nic i  
asupra diametrului ,  razei  de 
curbură,  grosimea sagitală  

sau a dioptr ie i . 2

Șervețele Ușor rezistente la apă Fără ulei Șervețele Ușor rezistente la apă Fără ulei

-0.2-0.2

-0.2-0.2

0.20.2

0

0

0

0

0.20.2

0.40.4

0.40.4

0.60.6

0.60.6

ACUVUE^ OASYS^ AIR OPTIX® AQUA ACUVUE^ OASYS^ AIR OPTIX® AQUA

Biofinity^ PureVision^2 Biofinity^ PureVision^2
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AIR OPTIX
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Lentile de contact lunare torice

Pagina 3

1.Într-un studiu clinic cu subiect orb, realizat în 11 centre cu 83 subiecţi; semnificație statistică demonstrată la nivelul 0.05; Alcon date la dosar, 2006. 
2. Într-un studiu clinic mascat la nivel de pacient, realizat în 7 centre cu 62 subiecţi, bazat pe evaluări subiective de vedere şi pe evaluările investigatorilor 
privind depunerile pe suprafaţă; semnificație statistică la nivelul 0.05; Alcon date la dosar, 2006. 

Pagina 5

1. Într-un studiu clinic cu subiect orb, realizat în 11 centre cu 83 subiecţi; semnificație statistică demonstrată la nivelul 0.05; Alcon date la dosar, 2006. 
2. Într-un studiu clinic mascat la nivel de pacient, realizat în 7 centre cu 62 subiecţi, bazat pe evaluări subiective de vedere şi pe evaluările investigatorilor 
privind depunerile pe suprafaţă; semnificație statistică la nivelul 0.05; Alcon date la dosar, 2006. 
3. Bazate pe predominarea erorilor refractante apărute în S.U.A. OD examinat în 1999 şi calcularea astigmatismului rezidual (de ≤0.62D); Alcon date la 
dosar, 2009.

Pagina 6

1. Davis R, Eiden B. Changes in comfort and vision during weeks 3 and 4 of monthly replacement silicone hydrogel contact lenses. American Academy 
of Optometry 2012;E-abstract 125401.  
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. Măsurători ex vivo a depunerilor de lipide pentru lentilele de contact utilizate zilnc respectând schema de utilizare a producătorului ; Pentru curățare 
și dezinfectare a fost folosit  AOSEPT® PLUS; semnificație statistică p 0.05; Alcon data on file, 2008. 

Pagina 7
1. Luensmann D, Srinivasan S, Yu M, Yang J, Jones L. The impact of cosmetics on the physical and optical performance of silicone hydrogel contact 
lenses. Cont Lens Ant Eye. 2012:35;6. 
2.Tsukiyama T et al. Influence of eye cosmetics and cleansing products on contact lenses. J Japan Contact Lens Soc 2010; 52:101-7 |

‡ În cadrul subiecţilor cu astigmatismcu 0.75D cilindru sau dioptrie mai mare. 
‡‡Bazate pe evaluări subiective de vedere şi pe evaluările investigatorilor privind depunerile pe suprafaţă.
**Rezistență superioară la depuneri în comparație cu lentilele de contact ACUVUE^ OASYS,^ ACUVUE^ ADVANCE,^ PureVision,^ Biofinity^ și Avaira^  † Comparat 
cu lentilele de contact ACUVUE^ OASYS,^ ACUVUE^ ADVANCE,^ PureVision,^ Biofinity^ și Avaira^ .  §§Când sunt curățate cu soluțiile de test, inclusiv Biotrue^ și 
OPTI-FREE PureMoist MPDS. ∂p≤0.009 pentru lentilele de contact curățate cu OPTI-FREE  PureMoist MPDS comparate cu lentilele necurățate și în comparație cu alte 
soluții când toate mărcile sunt amestecate. Mărcile de lentile testate au fost lotrafilcon A, lotrafilcon B, lotrafilcon B toric, comfilcon A, senofilcon A, balafilcon A.  
^Mărcile sunt proprietatea respectivelor companii. Informații importante pentru AIR OPTIX® AQUA (lotrafilcon B), AIR OPTIX®  AQUA Multifocal (lotrafilcon B) și AIR 
OPTIX® for Astigmatism (lotrafilcon B) : Pentru utilizare zilnică sau extinsă până la 6 nopți continuu. Există risc de probleme medicale serioase în cazul utilizări extinse. 
În cazuri rare poate interveni pierderea vederii. Efecte secundare precum disconfort, arsuri, înțepături pot apărea.

CAT-201611004 Acestea sunt dispoztive medicale. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de folosire

Bibliogra�e - Air Optix® for Astigmatism
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AIR OPTIX
® 
AQUA MULTIFOCAL

Lentile de contact lunare multifocale

INFORMAȚII TEHNICE

Mod de fabricație

Design

Compoziție

Tratament de suprafață

Conținut de apă

Dk

Transmisibilitate oxigen (@ -3.00D)

Gamă dioptrică (D) 

Diametru (mm) 

Rază de curbură (mm) 

Grosime la centru (mm) (-3.00 D) 

Modalitate de purtare 

Regim recomandat de înlocuire 

Soluţii de întreţinere 

Ambalare

Material

Turnare în matriță

Precision Transition bi-asferic – suprafaţă frontală şi 
posterioară asferică 

Silicon hidrogel 

Tratament permanent biocompatibil cu plasmă, non-ionic

33% 

110

138

de la +6.00 până la -10.00 pas 0.25; 
LO (până la +1,25D); MED (de la +1.50D până la +2.00D); 
HI (de la +2.25D până la +2.50D) 

14,2

8,6

0,08

Zilnică sau până la 6 nopţi utilizare extinsă 

Lunar 

MPDS (OPTI-FREE®PureMoist®,OPTI-FREE®RepleniSH®)
sau pe bază de peroxid (AOSEPT® PLUS) 

3 lentile per cutie & 6 lentile per cutie

Lotrafilcon B
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AIR OPTIX
® 
AQUA MULTIFOCAL

Lentile de contact lunare multifocale



Dintre produsele de
înfrumusețare testate...

Tratamentul unic 
de suprafață din plasă...

Cosmeticele conțin 
ingrediente...

 

Când sunt expuse
produselor demachainte...

CUM RĂMÂNE CU MACHIAJUL?

EFECTUL DEMACHIANȚILOR asupra razei de curbură (mm) EFECTUL DEMACHIANȚILOR asupra diametrului (mm)

 LENTILELE AIR OPTIX® SUNT O ALEGERE BUNĂ PENTRU PURTĂTORII CARE 
FOLOSESC PRODUSE COSMETICE PENTRU OCHI 1***

Ingredientele produselor cosmetice pot produce modif icăr i  f iz ice 
asupra lent i le i  de contact.

precum colesterol  
despre care s-a 

demonstrat  că aderă la  
suprafața  lentilei  de 

contact.  1

al  lentilelor  AIR OPTIX® le  
a jută în cazul  în  care sunt 

util izate împreună cu 
produse cosmetice.

într-un studiu in v itro,  
demachiantele au cel  mai  

mare impact asupra 
parametr i lor  lentilei  de 

contact.

s-a dovedit  că suprafața din 
plasmă a lentilelor  de 

contact  AIR OPTIX® este cea 
care protejează lentila,  

determinând astfel  unicul  
brand care nu este  impac -
tat  în mod seminificativ nic i  
asupra diametrului ,  razei  de 
curbură,  grosimea sagitală  

sau a dioptr ie i . 2

Șervețele Ușor rezistente la apă Fără ulei Șervețele Ușor rezistente la apă Fără ulei

-0.2-0.2

-0.2-0.2

0.20.2

0

0

0

0

0.20.2

0.40.4

0.40.4

0.60.6

0.60.6

ACUVUE^ OASYS^ AIR OPTIX® AQUA ACUVUE^ OASYS^ AIR OPTIX® AQUA

Biofinity^ PureVision^2 Biofinity^ PureVision^2

AIR OPTIX
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AIR OPTIX
® 
AQUA MULTIFOCAL

Lentile de contact lunare multifocale

Pagina 3
1.Rappon J, Bergenske P. AIR OPTIX® AQUA Multifocal contact lenses in practice. Contact Lens Spectrum. 2010;25(3):S7-S9. 
2. In a randomized, subject-masked clinical study at 20 sites with 252 patients; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data 
on file, 2009.

Pagina 6

1. Davis R, Eiden B. Changes in comfort and vision during weeks 3 and 4 of monthly replacement silicone hydrogel contact lenses. American Academy 
of Optometry 2012;E-abstract 125401.  
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. Măsurători ex vivo a depunerilor de lipide pentru lentilele de contact utilizate zilnc respectând schema de utilizare a producătorului ; Pentru curățare 
și dezinfectare a fost folosit  AOSEPT® PLUS; semnificație statistică p 0.05; Alcon data on file, 2008. 

Pagina 7
1. Luensmann D, Srinivasan S, Yu M, Yang J, Jones L. The impact of cosmetics on the physical and optical performance of silicone hydrogel contact 
lenses. Cont Lens Ant Eye. 2012:35;6. 
2.Tsukiyama T et al. Influence of eye cosmetics and cleansing products on contact lenses. J Japan Contact Lens Soc 2010; 52:101-7 |

** Pentru pacienții cu prezbiopie incipientă.**Rezistență superioară la depuneri în comparație cu ACUVUE^ OASYS,^ ACUVUE^ ADVANCE,^ PureVision,^ 
Biofinity^ și Avaira^ . †Comparat cu ACUVUE^ OASYS,^ ACUVUE^ ADVANCE,^ PureVision,^ Biofinity^ și Avaira^. §§Când sunt curățate cu soluțiile testate, inclusiv 
Biotrue^ and OPTI-FREER PureMoistR MPDS. ∂p≤0.009. Pentru lentilele curățate cu OPTI-FREE® PureMoist® MPDS comparativ cu lentilele necurățate și în compara-
ție cu alte soluții de curățare folosite. Lentilele testate au fost lotrafilcon A, lotrafilcon B, lotrafilcon B toric, comfifilcon A, senofilcon A, balafilcon A. ^Mărcile sunt 
proprietatea respectivelor companii. Informație importantă pentru AIR OPTIX® AQUA (lotrafilcon B), AIR OPTIX® AQUA Multifocal (lotrafilcon B) și AIR OPTIX® for 
Astigmatism (lotrafilcon B) : Pentru utilizare zilnică sau extinsă până la 6 nopți, pentru miopie, hipermetropie, astigmatism și prezbiopie. Riscul de probleme oculare 
grave crește la utilizarea extinsă. În cazuri rare poate interveni pierderea vederii. Efecte secundare precum disconfortul, senzația de arsură sau înțepătură pot apărea.

CAT-201611005 Acestea sunt dispoztive medicale. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de folosire

Bibliogra�e - Air Optix® AQUA MULTIFOCAL



FAMILIA DAILIES
®

Lentile de contact de unică folosință



• Lentilele de contact zilnice Alcon pot fi purtate o singură dată de la desigilare. 

• Lentilele de contact de unică folosință NU pot fi purtate de mai multe ori.
 
• Lentilele NU au nevoie de soluție de întreținere. 

• Utilizarea lentilelor de contact zilnice poate avea mai multe avantaje. 

- Ușor de întreținut pentru că după fiecare purtare acestea se aruncă și se înlocuiesc cu unele noi

- Mai sigure pentru că de fiecare dată purtăm lentine de contact noi, sterile

- Mai ușor de întreținut pentru că nu mai avem nevoie de caseta de lentile și de soluția de întreținere 
și scăpăm astfel de grija curățării lentilelor

- Mai ieftine în cazul în care suntem purtător ocazional. Asta pentru că o cutie are 30 sau 90 lentile 
ambalate individual, ceea ce înseamnă că dacă vrem să purtăm spre exemplu doar în weekend vom folosi 
doar două lentile de contact din cutia de 30, restul de 28 rămânând sigilate. Cu lentilele de contact lunare 
după desigilare le putem folosi doar o lună, iar noi le purtăm doar de 8 ori. 

FAMILIA DAILIES
®

Lentile de contact de unică folosință



DAILIES
®
 TOTAL 1

Singura lentilă de contact din lume cu conținut variabil de apă

Cea mai mare comoară?

O lentilă de contact 
pe care nu o simți pe ochi!1



DAILIES
®
 TOTAL 1

Singura lentilă de contact din lume cu conținut variabil de apă*

*Conform datelor de piata 2016

INFORMAȚII TEHNICE

Mod de fabricație

Material

Compoziție

Conținut de apă

Transmisibilitate oxigen (@ -3.00D)

Gamă dioptrică (D) 

Diametru (mm) 

Rază de curbură (mm) 

Grosime la centru (mm) (-3.00 D) 

Modalitate de purtare 

Ambalare

Procedeu de ultimă generaţie LightStream Technology
prin care este posibilă crearea unei lentile cu un conţinut
variabil de apă. 

Silicon hidrogel 

33% la interior și >80% la suprafața 

156

+0.50 la +6.00D (pas 0.25D)
-0.50 la -6.00 (pas 0.25D)
-6.50 la -12.00 (pas 0.50D )

14,1

8,5

0,09

Zilnic de unică folosință

30 lentile per cutie 

Delefilcon A



CENTRU SUPRAFAȚĂSUPRAFAȚĂ

> 80%** > 80%**

CENTRU cca 90 MICRONI

SUPRAFAȚĂ cca 6 MICRONI

33%

CENTRU DIN 
SILICON HIDROGEL ZONĂ TRANZIȚIE REȚEA POLIMER

HIDROFILIC
REȚEA EXTINSĂ

POLIMER HIDROFILIC

Conținut redus de apă (33%)

*Dk/t mare: 156 @ -3.00D1

Transmisibilitate mare pentru
ochi albi și sănătoși.*2

Structura chimică se 
schimbă de la un centru din 
silicon la o suprafață din gel 

fără nici un pic de silicon.

Tranziție progresivă dintr-un 
centru hidrofob într-o 

suprafață hidro�lă.3

Integrează suprafața lentilei 
cu centrul acesteia formând 

un singur material.3,1

Conținut mare de apă (peste 80%)

Suprafață din gel foarte moale 
care nu conține silicon.

Strat de gel gros de cca 6 microni 
(~ 6% din componența lentilei) 5

Imită structura naturală a ochiului 
de glicocalix

Pentru confort exceptional 
de la începutul până la 

sfârșitul zilei. 4

Activează partea externă 
astfel încât să atingă un 

conținut de apă de aproape 
100%**

Reduce frecarea cu țesutul 
delicat al ochiului. 5

Pentru biocompatibilitate 
ridicată în timpul portului și 

lubri�ere extraordinară.6
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DAILIES
®
 TOTAL 1

Singura lentilă de contact din lume cu conținut variabil de apă

Pagina 1

1.In a clinical study with 80 patients; Alcon data on file, 2011.
Pagina 3

1. Angelini T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with microrheology. ARVO 2013. E-abstract 
1614872.
2. Based on the ratio of lens oxygen transmissibilities; among daily disposable contact lenses; Alcon data on file, 2010.
3. Thekveli S., Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon A lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2012;35(Supp1):e14.
4. In a randomized, subject-masked clinical study, n=40; Alcon data on file, 2011.
5. Angelini TE, Nixon RM, Dunn AC, Uruena JM, Pruitt J, Sawyer WG. Invest Oph & Vis Sci. 2013;54:E-Abstract 500
6. Pérez-Gómez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient daily disposable 
contact lens. Clinical Optometry. 2014;6:17-23.

Pagina 4

1. Based on the ratio of lens oxygen transmissibilities; among daily disposable contact lenses; Alcon data on file, 2010.

Pagina 5
1. Thekveli S., Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon A lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2012;35(Supp1):e14.

Pagina 6
1. Based on the critical coefficient of friction measured by inclined plate method; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2011, 
2013.  

Pagina 7
1. Alcon data on file, 2011.  
2. Kern J, Rappon J, Bauman E, Vaughn B. Assessment of the relationship between contact lens coefficient of friction and subject lens comfort. ARVO 
2013 Annual Meeting Abstract.  
3. Coles C. Coefficient of friction and contact lens comfort. American Academy of Optometry abstract 1205603, October 25, 2012.  
4. Brennan N. Contact lens-based correlates of soft lens wearing comfort. Optom Vis Sci. 2009;86:E-abstract 90957.  

*Dk/t = 156 @ -3.00D. **Based on in vitro measurement of unworn lenses. ††Percentage of wearers agreeing with the statement “I prefer these lenses to my 
previous contact lenses,” among those with a preference, n=245. ‡90 microns @ -3.00D.
CAT-201611006
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MOLECULE DE UMECTARE 
ACTIVATE PRIN CLIPIRE

DAILIES
® 
AQUA COMFORT PLUS

 ®

Lentile de contact de unică folosință sferice



DAILIES
® 
AQUA COMFORT PLUS

 ®

Lentile de contact de unică folosință sferice

INFORMAȚII TEHNICE

Mod de fabricație

Agenți de umezire

Conținut de apă

Gamă dioptrică (D) 

Diametru (mm) 

Rază de curbură (mm) 

Grosime la centru (mm) (-3.00 D) 

Modalitate de purtare 

Regim recomandat de înlocuire 

Ambalare

Material

Light Stream Technology

Tehnologia noastră unică de  umezire activată la clipit. 
Hidroxipropil Metilceluloză (HPMC), 
Polietilen Glicol (PEG), Polivinil Alcool (PVA) 

69% 

de la +6.50 până la +8.00 pas 0.50; 
de la +0.50 până la +6.00 pas 0.25; 

de la -0.50 până la -6.00 pas 0.25;
de la -6.50 până la -15.00 pas 0.50;

14,0

8,7

0,10

Zilnică

Zilnic, de unică folosință

30 lentile per cutie & 90 lentile per cutie

Tentă vizibilitate Albastru VISITINT

Nelfilcon A



DAILIES
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AQUA COMFORT PLUS

 ®

Lentile de contact de unică folosință sferice
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AQUA COMFORT PLUS

 ®

Lentile de contact de unică folosință sferice
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DAILIES
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AQUA COMFORT PLUS

 ®

Lentile de contact de unică folosință sferice



DAILIES
® 
AQUA COMFORT PLUS

 ®

Lentile de contact de unică folosință sferice

Pagina 3
1.Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of ‘comfort-enhanced’ daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior 
Eye.2010;33(2):88-92.
2.Winterton L, Lally J, Sentell K, Chapoy L. The evolution of (vinyl alcohol) from a contact lens: The realization of a time release moisturizing agent/artif-
icail tear. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2007;80B:424-432.
3.Laboratory study comparing release profiles; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2007

Pagina 4

1.Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of ‘comfort-enhanced’ daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior 
Eye.2010;33(2):88-92.

Pagina 5

1.Daily Disposable Contact Lenses versus Spectacles in Teenagers. Plowright, Andrew J; Maldonado-Codina, Carole; Howarth, Gillian F; Kern, Jami; 
Morgan, Philip B. Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry. 2015;92(1):44-52

CAT-201611007 - Acestea sunt dispozitive medicale, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.

Bibliogra�e - DAILIES® AQUA COMFORT PLUS®



DESIGN PRECISION CURVE TM

UMECTARE ACTIVATĂ PRIN CLIPIRE

<5o OSCILAȚIE
ZONĂ OPTICĂ

MARGINI ULTRA SUBȚIRI

DAILIES
® 
AQUA COMFORT PLUS

 ® 
TORIC

Lentile de contact de unică folosință torice



DAILIES
® 
AQUA COMFORT PLUS

 ® 
TORIC

Lentile de contact de unică folosință torice

INFORMAȚII TEHNICE

Mod de fabricație

Agenți de umezire

Conținut de apă

Gamă dioptrică (D) 

Marcaje

Diametru (mm) 

Rază de curbură (mm) 

Grosime la centru (mm) (-3.00 D) 

Modalitate de purtare 

Regim recomandat de înlocuire 

Ambalare

Material

Light Stream Technology

Tehnologia noastră unică de  umezire activată la clipit. 
Hidroxipropil Metilceluloză (HPMC), 
Polietilen Glicol (PEG), Polivinil Alcool (PVA) 

69% 

de la +4.00 până la -6.00 pas 0.25; 
de la -6.50 până la -8.00 pas 0.50;
Cilindru: -0.75; -1.25; -1.75 
AX:10°; 20°; 70°; 80°; 90°; 100°; 110°; 160°; 170°; 180°
Marcaj inversie OK

14,4

Marcaje la ora 3 şi ora 9

8,8

0,10

Zilnică

Zilnic, de unică folosință

30 lentile per cutie & 90 lentile per cutie

Tentă vizibilitate Albastru VISITINT

Nelfilcon A



DAILIES
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AQUA COMFORT PLUS

 ® 
TORIC

Lentile de contact de unică folosință torice
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Lentile de contact de unică folosință torice
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AQUA COMFORT PLUS

 ® 
TORIC

Lentile de contact de unică folosință torice



DAILIES
® 
AQUA COMFORT PLUS

 ® 
TORIC

Lentile de contact de unică folosință torice

Pagina 3
1.In a clinical study with 54 subjects; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2008

Pagina 4
1. Based on third-party industry report, 12 months ending August 2013, Alcon data on file 
2. In a randomized, subject masked-to sponsor clinical study at 19 sites with 233 subjects; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on 
file, 2011.

Pagina 5
1. In a clinical study with 54 subjects; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2008
2. In a randomized, subject masked-to sponsor clinical study at 19 sites with 233 subjects; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on 
file, 2011.
3.  Based on third-party industry report, 12 months ending August 2013, Alcon data on file 

*Pe baza lentilelor de contact FOCUS® DAILIES® Toric.
†Pe baza evaluării investigatorilor privind rotaţia lentilelor, după o săptămână; au fost utilizate lentile cilindrice cu dioptrii -.75, -1.5 (D).

CAT-201611008 - Acestea sunt dispozitive medicale, cititi cu atentie instructiunile de folosire.
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DESIGN OPTIC PRECISION PROFILE TM

CU UMEZIRE ACTIVATĂ LA CLIPIRE

APROAPE

INTERMEDIAR

DISTANȚĂ

DAILIES
® 
AQUA COMFORT PLUS

 ® 
MULTIFOCAL

Lentile de contact de unică folosință progresive



DAILIES
® 
AQUA COMFORT PLUS

 ® 
MULTIFOCAL

Lentile de contact de unică folosință progresive

INFORMAȚII TEHNICE

Mod de fabricație

Agenți de umezire

Conținut de apă

Gamă dioptrică (D) 

Diametru (mm) 

Rază de curbură (mm) 

Grosime la centru (mm) (-3.00 D) 

Modalitate de purtare 

Regim recomandat de înlocuire 

Ambalare

Material

Light Stream Technology

Tehnologia noastră unică de  umezire activată la clipit. 
Hidroxipropil Metilceluloză (HPMC), 
Polietilen Glicol (PEG), Polivinil Alcool (PVA) 

69% 

de la +6.00 până la -10.00 pas 0.25; 
Adiții: LOW (≤ +1.25) , MED (+1.50 la +2.00), HI (+2.25 la 
+2.50)

14,0

8,7

0,10

Zilnică

Zilnic, de unică folosință

30 lentile per cutie & 90 lentile per cutie

Tentă vizibilitate Albastru VISITINT

Nelfilcon A
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AQUA COMFORT PLUS

 ® 
MULTIFOCAL

Lentile de contact de unică folosință progresive
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Lentile de contact de unică folosință progresive
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 ® 
MULTIFOCAL

Lentile de contact de unică folosință progresive



DAILIES
® 
AQUA COMFORT PLUS

 ® 
MULTIFOCAL

Lentile de contact de unică folosință progresive

Pagina 3
1. Rappon J, Bergenske P. AIR OPTIX® AQUA Multi focal contact lenses in practice. Contact Lens Spectrum. 2010;25(3):S7-9. 
2. In a survey of 221 eye care practitioners in the U.S. who fit over 2,000 patients with AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL contact lenses; significance 
demonstrated at the 0.05 level; CIBA VISION data on file, 2009.

*†† Imagine simulată folosind lentile de contact AIR OPTIX® AQUA Multifocal. 
‡  În conformitate cu frecvenţa de înlocuire recomandată de producător.
‡‡  Lentile de contact zilnice, cu înlocuire la 2 săptămâni şi înlocuire lunară; indiferent de materialul lentilelor. 
^ Mărcile înregistrate sunt proprietatea respectivilor deţinători.

CAT-201611009

Acestea sunt dispoztive medicale. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de folosire

Bibliogra�e - DAILIES® AQUA COMFORT PLUS® MULTIFOCAL



UN NOU STANDARD PENTRU CULOAREA OCHILOR
SINGURA LENTILĂ COSMETICĂ DIN SILICON HIDROGEL DIN ROMÂNIA

AIR OPTIX
® 
COLORS

Lentile de contact cosmetice lunare



INFORMAȚII TEHNICE

Mod de fabricație

DK/t

Conținut de apă

Gamă dioptrică (D) 

Diametru (mm) 

Rază de curbură (mm) 

Grosime la centru (mm) (-3.00 D) 

Modalitate de purtare 

Regim recomandat de înlocuire 

Ambalare

Material

Turnare în matriță

138 @-3,00 D

33% 

Plane, de la +6.00D la -6.00D (pas 0.25D), de la -6.00D la 
-8.00D (pas -0.50D)

14,2

8,6

0,08

Zilnică exclusiv

Lunar

2 lentile per cutie 

Tentă vizibilitate Albastru VISITINT

Lotrafilcon B

Compoziție Silicon hidrogel 

Tratament de suprafață SMARTSHIELDTM

AIR OPTIX
® 
COLORS

Lentile de contact cosmetice lunare



AIR OPTIX
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AIR OPTIX
® 
COLORS

Lentile de contact cosmetice lunare

Pagina 4
1.Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon 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.
2. Bazat pe nivelul de transmisibilitate a oxigenului prin lentilă, Alcon date la dosar 2013.

Pagina 5
1. Alcon date la dosar, 2013. 
2. Alcon date la dosar, 2012.
3. Alcon date la dosar, 2012.

§ Estimare transmisibilitate la oxigen (Dk/t) bazată pe transmisibilitatea DK oferită de producător (atunci când este disponibilă) şi pe grosimea centrală 
măsurată pe un lot de lentile -3.00. În mod obişnuit, grosimea centrală a producătorului este utilizată pentru a raporta valoarea Dk/t. Bazate pe 
măsurătorile in vitro a profilelor grosimii lentilelor nepurtate; §§ Permeabilitate oxigen; unităţi Dk = (valori Dk menţionate anterior) x 10-9 (mm2) 
(mlO2) / [(sec)(ml)(mmHg)].

CAT-201611010

Acestestea sunt dispozitive medicale, va rugam cititi cu atentie instructiunile de folosire.

Bibliogra�e - AIR OPTIX® COLORS



FRESHLOOK
®

Lentile de contact cosmetice lunare



FRESHLOOK
®

Lentile de contact cosmetice lunare

INFORMAȚII TEHNICE

DK/t

Conținut de apă

Gamă dioptrică (D) 

Diametru (mm) 

Rază de curbură (mm) 

Grosime la centru (mm) (-3.00 D) 

Modalitate de purtare 

Regim recomandat de înlocuire 

Ambalare

Material

20 @ -3.00D

55%

+2.00 la -6.00 (0.25D); +2.50 la +6.00 (0.50D); -6.50 la 
-8.00 (0.50D)

14,5

8,6

0,08

Zilnică exclusiv

Lunar

2 lentile per cutie 

Tentă vizibilitate Da

phemfilcon A 1V 

Compoziție Hidrogel 



FRESHLOOK
®

Lentile de contact cosmetice lunare

Misty Gray



SOLUȚII DE ÎNTREȚINERE
MPDS & Peroxid

AOSEPT ®
HYDRAGLYDE®



OPTI-FREE® PureMoist®

MPDS



OPTI-FREE® PureMoist®

MPDS



OPTI-FREE® PureMoist®

MPDS



OPTI-FREE® PureMoist®

MPDS



OPTI-FREE® PureMoist®

MPDS

Pagina 2
1. Borazjani RN, McAnally C, Callan M, McNamee, Walters R, Neelam S, et al. Antibacterial, antifungal and antiamoebal properties of a novel multi-purpose 
solution. Invest Opthalmol Vis Sci. 2010, 51:E-Abstract 3414. 
2. OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution - instrucţiunide folosire

Pagina 3
1. Borazjani RN, McAnally C, Callan M, McNamee, Walters R, Neelam S, et al. Antibacterial, antifungal and antiamoebal properties of a novel multi-purpose 
solution. Invest Opthalmol Vis Sci. 2010, 51:E-Abstract 3414. 
2. OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution - instrucţiunide folosire
3. Alcon data on file, 2012 
4. Kern JR, Kappell G, Trinh H, et al. Antimicrobial properties of a novel contact lens disinfecting solution, OPTI-FREE® PureMoist®. Poster presented at: 
BLCA; May 2011; Manchester Central, UK.
5.Campbell R, et al. Clinical benefits of a new multi-purpose disinfecting solution in silicone hydrogel and soft contact lens users. Eye & Contact Lens 
2012:38(2); 93-101.8. Davis J, et al. A lens care solution designed for wetting silicone hydrogel materials. Poster presented at: ARVO; May 2010; Fort 
Lauderdale, FL.

Pagina 4
1. Senchyna M, et al. Characterization of a Multi-Purpose Lens Solution Designed for Silicone Hydrogel Materials. Poster presented at: ARVO; May 2010; 
Fort Lauderdale, FL. 

Pagina 5
1.Alcon data on file, 2012 
2. Kern JR, Kappell G, Trinh H, et al. Antimicrobial properties of a novel contact lens disinfecting solution, OPTI-FREE® PureMoist®. Poster presented at: 
BLCA; May 2011; Manchester Central, UK. 
3.Lally J, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today’s contact lenses. Optician 4/1/2011, Vol 241 Issue 6296, 42-46.
4. Senchyna M, et al. Characterization of a Multi-Purpose Lens Solution Designed for Silicone Hydrogel Materials. Poster presented at: ARVO; May 2010; 
Fort Lauderdale, FL. 
5. Campbell R, et al. Clinical benefits of a new multi-purpose disinfecting solution in silicone hydrogel and soft contact lens users. Eye & Contact Lens 
2012:38(2); 93-101.8. Davis J, et al. A lens care solution designed for wetting silicone hydrogel materials. Poster presented at: ARVO; May 2010; Fort 
Lauderdale, FL.

CAT-2016110011 - Acestea sunt dispozitive medicale, va rugam cititi cu atentie instructiunile de folosire
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OPTI-FREE® RepleniSH®

MPDS



OPTI-FREE® RepleniSH®

MPDS



OPTI-FREE® RepleniSH®

MPDS



OPTI-FREE® RepleniSH®

MPDS

Pagina 1
1. Andrasko G, Ryen K. Corneal staining and comfort observed with traditional and silicone hydrogel lenses and multipurpose solution combinations. 
Optometry. 2008;79(8):444-454.

Pagina 2
1. Lin MC, Tatyana TF. Differences in protein-removal efficiency among multi-purpose solutions. Paper 2020 presented at: ARVO; april 28, 2008; Ft. 
Lauderdale, FL. 
2. OPTI-FREE PureMoist,  OPTI-FREE RepleniSH and OPTI-FREE Express package.
3.Corbin GS. A multicenter investigation of OPTI-FREE Replenish multipurpose disinfecting solution impact on soft contact lens patient comfort. Clinical 
Ophthalmology December 2010:4; 47–57.
4.Meadows D. et al. Clinical Ex Vivo Wettability of Traditional and Silicone Hydrogel Soft Contact Lenses.  Poster presented at BCLA; May 2006; Birming-
ham, UK. 
5. Kern JR, et al. Antimicrobial properties of a novel contact lens disinfecting solution, OPTI-FREE PureMoist. Poster presented at: BLCA; May 2011; 
Manchester Central, UK. 
6. Epstein A. Understanding and Managing Risk in Contact Lens Wear. Contact Lens Spectrum, March 2009. 
7. Campbell R, et al. Clinical benefits of a new multi-purpose disinfecting solution in silicone hydrogel and soft contact lens users. Eye & Contact Lens 
2012:38(2); 93-101. 
8. Santos L. Lens material and formulation of multipurpose solutions affects contact lens disinfection. Contact Lens & Anterior Eye 34 (2011); 179-182. 
9. Lipener C. A randomized clinical comparison of OPTI-FREE Express and ReNu MultiPLUS multipurpose lens care solution. 
10. Stiegemeier MJ et al. Clinical performance of ‘no rub’ multi-purpose solutions.
11. Schachet J, Zigler L, Wakabayashi D, Cohen S. Clinical assessment of a new multi-purpose disinfecting solution in asymptomatic and symptomatic 
patients. Poster presented at: AAO; December 2006; Denver, CO.  

Pagina 3
1. Epstein A. Understanding and Managing Risk in Contact Lens Wear. Contact Lens Spectrum, March 2009
2. Young G, Keir N, Jones S. Clinical evaluation of long-term users of two different contact lens care preservative systems. Poster presented at: BCLA; May 
2008; Birmingham, UK.

CAT-2016110012 - Acestea sunt dispozitive medicale. Va rugam cititi cu atentie instructiunile de folosire
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Peroxid
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Peroxid



AOSEPT® HYDRAGLYDE®

Peroxid



AOSEPT® HYDRAGLYDE®

Peroxid

NOUA soluție de curățare și dezinfectare AOSEPT® PLUS cu Matricea de Hidratare 
HydraGlyde® oferă o curățare în profunzime și dezinfectare eficientă și de încredere, benefi-
cii 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®.

Triplă acțiune de curățare

- Formulă unică pentru
curățare în profunzime
- Îndepărtează murdăria și
depozitele
- Intensifică acțiunea de
îndepărtare a proteinelor

Matricea de Hidratare HydraGlyde®

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

Lentile curate & confortabile

- Confort întreaga zi1, nu produce
iritații
- Fără conservanți3
- Reziduuri minime de peroxid3-6

Știința din spatele soluției AOSEPT ® PLUS HydraGlyde ®

Confort
întreaga zi1



AOSEPT® HYDRAGLYDE®

Peroxid

Pagina 2
1.The Science of Peroxide for Contact Lens Disinfection. Panelist discussion, Contact Lens Spectrum, January 2013. 
2. Alcon data on file 2007. 
3. Paugh, JR, et al. Ocular Response to Hydrogen Peroxide. American Journal of Optometry & Physiological Optics 1988, Vol. 65 No. 2, 91-98. 
4. Dillehay SM, et al. A comparison of multipurpose care systems. Contact Lens Spectrum. 2002; April:30-36. 

Pagina 3
1. Kiel JS, Protein Removal from Soft Contact Lens Using Disinfection/Neutralization with Hydrogen Peroxide/Catalytic Disc. Clinical Therapeutics/Vol.15, No.1,1993 
2. Billig H, et al. A New, Rapid Hydrogen Peroxide System for Contact Lens Disinfection. The CLAO Journal /Vol 10, No 4, Octombrie1984. 
3. Gasset AR et al, Hydrogen Peroxide Sterilization of Hydrophilic Contact Lenses. Archives of Ophthalmology/Vol 93, Iunie 1975 
4. Chalmers RL, A Review of the Metabolism of Hydrogen Peroxide by External Ocular Structures. ICLC. Vol.22, Iulie/August, 1995 
5. Amos C. Comparing Lens Care Systems for Silicone Hydrogel Lenses. Contact. Lens Spectrum. 2007: 22(12); 40-43. 
6. Maissa C. et al, Effect of lens care system on silicone hydrogel contact lens wettability. Poster presented at ARVO, Mai 2013, Seattle,Washington, US.

Pagina 4
1. Carnt N, Willcox M, et al. Corneal staining: the IER matrix study. Contact Lens Spectrum. 2007;22(9):38-43. 
2. CIBA VISION data on file, 2009. 
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