
Treci la un nivel superior cu 
®AIR OPTIX  - familia 

*lentilelor de contact care respiră .

STILUL DE VIAŢĂ 
ESTE MEREU 

ÎN SCHIMBARE. 
AI NEVOIE DE  

LENTILE DE CONTACT 
CARE SĂ ŢINĂ PASUL.

STILUL DE VIAŢĂ 
ESTE MEREU 

ÎN SCHIMBARE. 
AI NEVOIE DE  

LENTILE DE CONTACT 
CARE SĂ ŢINĂ PASUL.

Treci la un nivel superior 
®cu AIR OPTIX  - familia 

*lentilelor de contact care respiră .

‡‡Solicită în optică o probă GRATUITĂ  
®cu lentilele AIR OPTIX  !

Pentru port sănătos, natural şi confort 
întreaga zi, zi de zi, până la sfârşitul 

perioadei de purtare.

Dacă ai răspuns cu “DA” la oricare din întrebările 
de mai sus, înseamnă că poţi fi purtătorul unor 
lentile de contact de generaţie veche. Solicită 
specialistului mai multe detalii despre beneficiile 

®lentilelor de nouă generaţie - AIR OPTIX .

Răspunde la chestionarul de mai jos 
pentru a verifica dacă eşti pregătit 
să treci la lentilele de ultimă 

®generaţie AIR OPTIX .

1.  Ţi-ai dori să poţi purta confortabil 
lentilele de contact mai multe ore 
pe zi? 

2.  Vrei să te asiguri că poţi purta 
lentilele de contact pentru mulţi ani 
înainte?

3.  Ţi s-a întâmplat să alegi ochelarii 
spre sfârşitul zilei?

4.  Ţi s-a întâmplat să ai ochii 
roşii/iritaţi spre sfârşitul zilei în 
cazul utilizării lentilelor de contact?

5.  Ţi se întâmplă uneori să-ţi simţi 
ochii uscaţi?

6.  Te simţi eliberat când îţi scoţi 
lentilele?

7.  Ai resimţit vreodată disconfort la 
sfârşitul zilei, datorat portului 
lentilelor de contact?

8.  Ţi se întâmplă să nu poţi purta 
lentilele pe parcursul unei zile 
întregi?

DA NU

DA NU

DA NU

DA NU

DA NU

DA NU

DA NU

DA NU

CIBA VISION® face parte din Alcon, o divizie a Novartis.   © 2012 Novartis.   2012-239-95134     AOA-20131024002

® ®* Lentile cu transmisibilitate ridicată la oxigen. AIR OPTIX  AQUA (lotrafilcon B) şi AIR OPTIX  AQUA Multifocal (lotrafilcon B): Dk/t 
® ®= 138 @ -3.00D. Lentilele de contact AIR OPTIX  NIGHT & DAY  AQUA (lotrafilcon A): Dk/t = 175 @ -3.00D. Lentilele de contact 

®AIR OPTIX  for Astigmatism (lotrafilcon B): Dk/t = 108 @ -3.00D -1.25 x 180. Alţi factori pot afecta sănătatea oculară.   ** 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   Rezistenţă superioară la depozite comparativ cu lentilele ACUVUE  OASYS , ACUVUE  ADVANCE , PureVision , Biofinity  şi Avaira . 

‡ Port extins de până la 30 de nopţi, conform prescripţiei medicului specialist.   ‡‡ Poate fi necesar examen ocular. Prescripţia 
poate fi contra cost. În opticile partenere.   ̂  Mărcile înregistrate sunt proprietatea deţinătorilor respectivi. 

® ®Informaţii importante pentru lentilele de contact AIR OPTIX  AQUA (lotrafilcon B),  AIR OPTIX  AQUA Multifocal (lotrafilcon 
®B) şi AIR OPTIX  for Astigmatism (lotrafilcon B): Recomandate pentru port zilnic sau extins de până la 6 nopţi, conform 

®recomandărilor medicului specialist, pentru miopi/hipermetropi, prezbiopi şi/sau astigmaţi.  Lentilele de contact AIR OPTIX  
®NIGHT&DAY  AQUA (lotrafilcon A): Recomandate pentru port zilnic (doar treaz) sau pentru port extins (treaz sau în somn) de 

până la 30 de nopţi, conform recomandărilor medicului specialist. 
Riscul unor probleme oculare (de ex. ulcer cornean) este mai crescut în cazul portului extins. În cazuri rare pot apărea afecţiuni ce 
pot duce la pierderea vederii. Pot apărea efecte secundare precum: senzaţie de disconfort, usturime uşoară sau înţepătură.
Referinţe:   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 in vitro ale unghiului de contact la lentile nepurtate, rezultate semnificative demonstrate la nivelul 
de 0.05, Alcon, date la dosar 2009.   4. Bazat pe nivelul de transmisibilitate a oxigenului prin lentilă. CIBA VISION, date la dosar 
2009, 2010.   5. Date disponibile la cerere. Sursa: Alcon Labs Inc.

Soluţii de întreţinere recomandate:

Soluţie pe bază de 
peroxid, fără 
conservanţi, pentru 
ochi sensibili. 

Soluţia de întreţinere 
multifuncţională cea 

mai recomandată de 
5specialişti . 

® ®OPTI-FREE  RepleniSH®AOSEPT  PLUS



Ai miopie sau hipermetropie?

Ai miopie sau hipermetropie şi ţi se 
întâmplă să aţipeşti sau să adormi 
cu lentilele pe ochi?

Ai astigmatism?

Ai dificultăţi în a citi de aproape 
textul scris cu caractere mici? 

®Descoperă lentilele AIR OPTIX  
ce ţi se potrivesc!

®AIR OPTIX  AQUA transmit de 5 ori 
mai mult oxigen prin lentilă 

4comparativ cu lentilele  tradiţionale 
moi pentru o experienţă  
confortabilă, de dimineaţă până la 
sfârşitul zilei.

® ®AIR OPTIX  NIGHT&DAY  AQUA  
au marcaj CE pentru port continuu 

‡de până la 30 de nopţi .

®Alege AIR OPTIX  for ASTIGMATISM 
pentru vedere clară şi purtare 
confortabilă.

®AIR OPTIX  AQUA MULTIFOCAL 
sunt alternativa ideală pentru 
ochelarii bifocali sau cei de citit.

®De ce AIR OPTIX , lentilele de 
*contact care respiră ?

Eşti încă purtătorul unor lentile de contact de 

generaţie mai veche? Poate este momentul să 

treci la un nivel superior cu lentilele de ultimă 

generaţie - . 
®AIR OPTIX

Spre deosebire de lentilele tradiţionale, 

lentilele cu înlocuire lunară  îţi 
®AIR OPTIX

oferă o experienţă sănătoasă, naturală şi 

confort întreaga zi, zi de zi, până la sfârşitul 

perioadei de purtare. 

Doar lentilele  sunt create printr-o 
®AIR OPTIX

tehnologie cu un tratament unic al suprafeţei 

cu plasmă care s-a dovedit că menţine 
1**umidifierea  şi protejează lentilele de 

depuneri, chiar şi de cele cauzate de 

produsele de make-up.

Tehnologie unică a suprafeţei 
cu plasmă

2,3**O suprafaţă UNICĂ  pentru portul confortabil 
al lentilelor:

Tehnologia unică a 
suprafeţei cu plasmă

Conferă rezistenţă 
2,3**superioară la depozite  

(lentila rămâne curată) şi 
umidifiere superioară 
(lentila rămâne hidratată).

Crează un mediu 
hidrofil

Lentilele rămân curate şi 
confortabile zi de zi.

Rezistent la lipide şi 
la alte depozite

Pentru  din confort susţinut
1ziua 1 până în ziua 30 .

Recomandate pentru port zilnic sau ocazional peste noapte.
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CIBA VISION® face parte din Alcon, o divizie a Novartis.   © 2012 Novartis.   2012-239-95134     AOA-20131024002

® ®* Lentile cu transmisibilitate ridicată la oxigen. AIR OPTIX  AQUA (lotrafilcon B) şi AIR OPTIX  AQUA Multifocal (lotrafilcon B): Dk/t 
® ®= 138 @ -3.00D. Lentilele de contact AIR OPTIX  NIGHT & DAY  AQUA (lotrafilcon A): Dk/t = 175 @ -3.00D. Lentilele de contact 

®AIR OPTIX  for Astigmatism (lotrafilcon B): Dk/t = 108 @ -3.00D -1.25 x 180. Alţi factori pot afecta sănătatea oculară.   ** 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   Rezistenţă superioară la depozite comparativ cu lentilele ACUVUE  OASYS , ACUVUE  ADVANCE , PureVision , Biofinity  şi Avaira . 

‡ Port extins de până la 30 de nopţi, conform prescripţiei medicului specialist.   ‡‡ Poate fi necesar examen ocular. Prescripţia 
poate fi contra cost. În opticile partenere.   ̂  Mărcile înregistrate sunt proprietatea deţinătorilor respectivi. 

® ®Informaţii importante pentru lentilele de contact AIR OPTIX  AQUA (lotrafilcon B),  AIR OPTIX  AQUA Multifocal (lotrafilcon 
®B) şi AIR OPTIX  for Astigmatism (lotrafilcon B): Recomandate pentru port zilnic sau extins de până la 6 nopţi, conform 

®recomandărilor medicului specialist, pentru miopi/hipermetropi, prezbiopi şi/sau astigmaţi.  Lentilele de contact AIR OPTIX  
®NIGHT&DAY  AQUA (lotrafilcon A): Recomandate pentru port zilnic (doar treaz) sau pentru port extins (treaz sau în somn) de 

până la 30 de nopţi, conform recomandărilor medicului specialist. 
Riscul unor probleme oculare (de ex. ulcer cornean) este mai crescut în cazul portului extins. În cazuri rare pot apărea afecţiuni ce 
pot duce la pierderea vederii. Pot apărea efecte secundare precum: senzaţie de disconfort, usturime uşoară sau înţepătură.
Referinţe:   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 in vitro ale unghiului de contact la lentile nepurtate, rezultate semnificative demonstrate la nivelul 
de 0.05, Alcon, date la dosar 2009.   4. Bazat pe nivelul de transmisibilitate a oxigenului prin lentilă. CIBA VISION, date la dosar 
2009, 2010.   5. Date disponibile la cerere. Sursa: Alcon Labs Inc.
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