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Lentile de contact pentru stilul dumneavoastră de viață

AIR OPTIX®  AQUA

AIR OPTIX® COLORS

AIR OPTIX® NIGHT & DAY ®  AQUA

AIR OPTIX®  FOR ASTIGMATISM

 

 

AIR OPTIX®  MULTIFOCAL

Oferă de până la 5X transmisie mai mare de 
oxigen în comparație cu lentilele  tradițio- 
nale și sunt confortabile toată luna.1,9,*  Se 
pot purta zilnic sau continuu timp de 6 zile 
și nopți după care se curăță și se repetă 
ciclul timp de o lună de la desigilare.

Tehnologie unică a culorii 3 în 1 și o  suprafață 
netedă pentru un aspect natural și confort toată 
luna.10

Cea mai mare transmisibilitate a oxigenului*, 
oferă confort și vedere clară până la 30 de nopți 
de purtare continuă. 9† Profesioniștii aleg 
această lentilă pentru pacienții care preferă să 
doarmă cu lentilele de contact.11

Vedere clară și o lentilă confortabilă pentru 
pacienții cu astigmatism. Design unic 
pentru a menține stabilitatea lentilei de 
contact și a înlătura aberațiile.12 Se pot 
purta zilnic sau continuu timp de 6 zile și 
nopți după care se curăță și se repetă ciclul 
timp de o lună de la desigilare.

Vedere clară pentru persoanele afectate de 
prezbiopie. Oferă tranziție lină între diferite 
distanțe și sunt confortabile pe toată 
perioada de purtare.1 Se pot purta zilnic sau 
continuu timp de 6 zile și nopți după care 
se curăță și se repetă ciclul timp de o lună 
de la desigilare.

Orice corecție vizuală ați avea nevoie, există 
familia de lentile de contact AIR OPTIX® care se 

potrivește stilului dumneavoastră de viață. Familia 
de lentile de contact AIR OPTIX® va oferă de la 

lentile de contact colorate până la lentile cu 
corecție vizuală.
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AIR OPTIX® COLORS 
SINGURA LENTILĂ DE CONTACT 
COSMETICĂ DIN SILICON HIDROGEL
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HoneyBrilliant BlueGemstone Green Sterling Gray
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*Lentilele de contact AIR OPTIX® AQUA (lotrafilcon B), AIR OPTIX® AQUA Multifocal (lotrafilcon B) și AIR 

OPTIX® COLORS (lotrafilcon B) au: Dk/t = 138 @ -3.00D. Lentilele de contact  AIR OPTIX® NIGHT & DAY® 

AQUA (lotrafilcon A) au : Dk/t = 175 @ -3.00D. Lentilele de contact AIR OPTIX® for Astigmatism (lotrafilcon 

B) au: Dk/t = 108 @ -3.00D -1.25 x 190. Alți factori pot influența sănătatea oculară. ** Rezistența la 

depunerile delipide sunt comparate cu lentilele de contact ACUVUE^ OASYS^, ACUVUE^ ADVANCE^, 

PureVision^, Biofinity^, și Avaira^. †Purtare continuă de până la 30 de zile și nopți conform recomandării 

medicului. ††Poate fi necesar control oftalmologic. Alte taxe sau costuri pot fi aplicate.^Mărcile sunt 

proprietatea respectivelor companii. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție instrucțiunile de 

utilizare.



SUPRAFAȚA LENTILEI DE CONTACT
ESTE IMPORTANTĂ PENTRU REZISTENȚA 

ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR

Sunt mulți factori care pot in�uența performanța 
lentilelor de contact. Un astfel de factor este 

constituit de depozitele de pe lentila de contact 
care apar în timpul purtării acesteia.

Depozitele pot include:

• Proteine și lipide - substanțe naturale care se 
regăsesc în lacrimi

• Reziduuri ale produselor cosmetice precum 
cremele de mâini, rimel, machiaj sau dema- 
chiant.

În timp, depozitele pot impacta performanța 
lentilei de contact și a vederii.4,5

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA 
DEPUNERILOR ÎNCEPE DE LA SUPRAFAȚĂ

Este o tehnologie unică Alcon care oferă un strat 
de protecție la exteriorul lentilei

Această tehnologie unică
crează o barieră protectoare
care ajută lentila de 
contact să:

• Mențină umezeala în 
interior

•Îndepărteze depozitele 2,3

MENȚINE LENTILA 
HIDRATATĂ

în ceea ce privește purtarea lentilelor de contact

+
LENTILELE DE CONTACT

AIR OPTIX®
SOLUȚIA DE ÎNTREȚINERE

OPTI-FREE® 
PUREMOIST®

Dacă vă curățați lentilele   cu soluția de 
întreținere  vă veți 

bucura de extra protecție împotriva depunerilor și o 
prelungire a duratei de confort. 6 

 bene�ciază de 
 care 

ajută lentila de contact împotriva depunerilor, înlătură 
murdăria și reține umezeala în lentilă pentu ca lentilele să �e 

confortabile de dimineața până seara.6,7,8   

APROXIMATIV
2 ORE DE 

EXTRA CONFORT
SPRE DEOSEBIRE DE 

ALTE SOLUȚII 
DE CURĂȚARE.8 

®
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REZISTENȚĂ MARE
ÎMPORTIVA DEPUNERILOR

®

Asta înseamnă că lentilele își păstrează senzația 
de curățenie și confort zi de zi până la expirarea 

duratei de purtare (o lună de la desigilare). 
Așadar aveți un lucru mai puțin pentru care să vă 

faceți griji!
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DE CURĂȚARE.
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