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O CAPODOPERĂ

Citește în interior pentru a afla dacă ai astigmatism  
și descoperă posibilele avantaje pe care le-ai avea 
dacă ai purta lentilele DAILIES® și AIR OPTIX® 
pentru astigmatism.

Încearcă lentilele noastre  
de contact torice

Întreabă optometrisul sau medicul oftalmolog 
despre lentilele de contact torice de unică folosință 
DAILIES Aqua Comfort Plus Toric sau lentilele lunare

Air Optix for Astigmatism.

 
  

 

Ai curaj și încearcă gratuit 
lentilele de contact

Performanță prin design           corecției vizuale  Arta

AIR OPTIX® for ASTIGMATISM cu
tehnologie SMARTSHIELD   pentru

a păstra lentilele curate mai mult timp  

TM  
3

.
De ce contează protecția împotriva depozitelor

iritative? Air Optix  for Astigmatism sunt lentile de contact
lunare cu o tehnologie unică de tratare a suprafeței

lentilei pentru a o păstra umectată mai mult timp.

UN SCUT PROTECTOR ULTRA SUBȚIRE

Reduce cantitatea de 
atomi de silicon expuși la 
suprafața lentilei.
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MENȚINE UMECTAREA
Creează un strat protector de 
umezeală.

REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ
ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR DE LIPIDE 3* 
Ajută, protejând lentila 
împotriva depunerilor iritative, 
cum ar fi reziduurile produselor 
cosmetice si ale cremelor.
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* Per total rezistență superioară împotriva depunerilor pentru lentilele AIR OPTIX® AQUA,  
în comparație cu  ACUVUE® OASYS®^ , PureVision®^, Biofinity®^ și Avaira®^.

AIR OPTIX® for ASTIGMATISM

® ®
®

®



Aveți vreodată vederea
încețoșată sau deformată?

Ce este astigmatismul și
cum îl corectăm?

 

Știați că există lentile de contact
pentru astigmatism?

Dacă unele linii par mai închise la culoare ați 
putea avea astigmatism. Acesta poate fi ușor 
corectat cu  lentile de contact special create 

pentru așa ceva.

 
 
 

INSTRUCȚIUNI:  
1.   Dacă purtați ochelari*, vă rugăm să îi 

scoateți.

2.  Acoperiți un ochi.

3.
    

Măriți distanța față de imagine până
când aceasta devine încețoșată.

4.   Observați liniile. Ce vedeți?

Acest test simplu poate indica dacă
aveți astigmatism sau nu

 Astigmatismul este un tip de viciu 
de refracție în care ochiul nu reușește să 
focuseze în mod egal lumina pe retină.

Rezultatul este o vedere încețoșată sau/și
neclară la toate distanțele.

Cu un astigmatism mic, simptomele sunt 
sesizate mai greu și viciul poate rămâne 

nedetectat mulți ani. Totuși, în unele cazuri
simptomele nu pot fi ignorate.
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De ce este corectarea lui
așa importantă?

 

Dacă rămâne necorectat, astigmatismul poate 
provoca dureri de cap și oboseală oculară, 

dar poate fi corectat ușor cu lentilele potrivite.
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* Dacă aveți lentile sferice puteți face testul urmând pașii 2-4.  

Nu uitați să testați și celălalt ochi!
Există lentile de contact special create

pentru a corecta astigmatismul, cunoscute
și sub numele de lentile torice.

Aveți vedere încețoșată? Astigmatismul explicat

DAILIES® AquaComfort PLUS® Toric  
create pentru confort pe

toată durata zilei
 

Știați că zilnic clipiți de aproximativ 14,000 ori?
Lentilele de unică folosință 

Dailies® AquaComfort PLUS® au o tehnologie de 
activare prin clipit care oferă  confort

pe durata întregii zile.

3 AGENȚI DE UMECTARE
Lentilele DAILIES® AquaComfort Plus®

îți asigură suport pentru stilul tău de
viață prin cei 3 agenți de umectare.

CONFORT TOATĂ ZIUA
Confort reîmprospătat în fiecare
moment al zilei - ca să te poți bucura 
de viață.

TEHNOLOGIE ACTIVATĂ 
CÂND CLIPEȘTI

DAILIES® AquaComfort PLUS® Toric

Agenții de umectare sunt eliberați
de fiecare dată când clipești.
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