
DAILIES® AquaComfort Plus®
Oportunitate 
            pentru afacerea Dvs.

Reîmprospătează-te cât ai clipi!

                     ...cu lentilele de contact     

® ®            DAILIES  AquaComfort Plus   



DAILIES® AquaComfort Plus®
                      confort pe parcursul întregii zile şi 
pe toată durata sezonului alergiilor

Lentilele de contact DAILIES® PLUS™ sunt singurele lentile 
4imersate în soluţie salină cu HPMC  similară lacrimilor artificiale

HPMC este un polimer cu viscozitate ridicată, folosit ca ingredient 
principal în lacrimile artificiale pentru confortul ocular

HPMC oferă în plus senzaţia de neted, mătăsos la aplicarea lentilei, pentru 
confort superior. Sunt ideale pentru purtători noi  

Lentilele de contact DAILIES® PLUS™ eliberează prin clipit 
un agent de hidratare, exact unde este nevoie, la nivelul 
ochiului, pe parcursul întregii zile

Două ingrediente, PEG şi PVA acţionează simultan pentru a hidrata 
continuu lentila şi a oferi confort remarcabil întreaga zi

5Agentul de hidratare se eliberează gradual în interval de 20 de ore

6*Lentilele de contact DAILIES® PLUS™ oferă stabilitate  
superioară filmului lacrimal, beneficiu esenţial pentru pacienţi

Lentilele de contact  acţionează prin clipitul natural al 
ochiului, eliberând PVA şi ajutând la menţinerea stabilităţii filmului 
lacrimal întreaga zi

Stabilitatea filmului lacrimal este esenţială pentru calitatea vederii, confort 
şi o experienţă reuşită cu portul lentilelor de contact pe termen lung

DAILIES® PLUS™

DAILIES®  
AquaComfort Plus®  
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lacrimal pentru 
confort 
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Detalii despre alergiile oculare sezoniere

Alergiile pot fi cauzate de poluare, praf, blana animalelor sau polen. Chiar unele 
plante (inclusiv de apartament) sau produsele cosmetice pot provoca alergii.

Unele studii au arătat că le  
insuficient diagnosticate si tratate

alergii  sezoniere sunt 
1

2Peste 30% din populaţie suferă de alergii sezoniere  

3Se preconizează că până în 2015, procentul va ajunge la aproximativ 50%

Alergiile sunt asociate unui disconfort major şi afectează activităţile zilnice3

Factorii alergeni din aer (cum ar fi polenul, praful sau cei produşi de blana 
3animalelor) ajung la cornee şi modifică filmul lacrimal normal

Graficul de mai jos indică tipul şi gravitatea simptomelor alergiilor oculare sezoniere, 
resimţite în mod obişnuit de persoanele care suferă de alergii oculare. Aceste simptome 
sunt importante pentru specialişti când recomandă lentila potrivită pacientului.

Simptome ale alergiilor oculare sezoniere

Severitatea simptomelor alergiei oculare în cazul tuturor persoanelor care suferă de alergii. Marja de eroare = 1 S.D. n = 126
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Întrebaţi în mod curent pacienţii dacă suferă de alergii sezoniere...

... cum influenţează aceasta luarea unei decizii clinice?

Disconfort

Renunţare 

Alergiile oculare de sezon şi lentilele de contact

În general, purtătorii de lentile de contact care suferă de alergii 
1oculare sezoniere au un nivel mai ridicat de disconfort  

(asociat portului lentilelor de contact)

Alergiile oculare de sezon sunt o cauză obişnuită a renunţării  
la portul lentilelor de contact moi

3

Conjunctivita 
alergică sezonieră 

s-a dovedit că determină 
instabilitatea 

1filmului lacrimal



Toate diferenţele între MOIST şi DAILIES® PLUS™ 
statistic (P<0.05), în special roşeaţa bulbară (P<0.01)

 au fost semnificative 
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Fără lentile

1 DAY ACUVUE MOIST cu agent 
de umidifiere incorporat

DAILIES® PLUS™ cu eliberare 
crescută a agentului de hidratare 
activată prin clipit

Variabilitate

Roşeaţă bulbară

Colorare bulbară
Colorare cornee

Roşeaţă palpebrală

Roşeaţă limbică
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Dovedit clinic: Lentilele de contact DAILIES® PLUS™ 
                 sunt ideale pentru purtătorii care resimt 

1           simptomele alergiilor oculare sezoniere

Într-un studiu clinic a fost analizată performanţa celor mai importante mărci 
1de lentile de contact, atunci când purtătorii lentilelor au fost expuşi la polen . 

Lentilele de contact DAILIES® AquaComfortPlus® ajută la 
diminuarea semnelor şi simptomelor conjunctivitei 
alergice de sezon, inclusiv a senzaţiei de 
înţepături, înroşire şi lăcrimare în cazul 

7purtătorilor de lentile de contact .



Reîmprospătează-te cât ai clipi!
* Comparativ cu lentilele de contact 1-day ACuVuE® MOIST®, SofLens® Daily Disposable, and Focus® DAILIES® All Day Comfort™.
** Faţă de lentilele de contact 1-day ACuVuE® TruEye, între purtătorii noi de lentile de contact şi purtătorii de lentile pentru o zi (de unică folosinţă).
Referinţe: 1. Lemp M. (2008). Clinical performance of ‘Contact Lenses and Allergy’.  2. Usage & Attitude Study, Contact Lenses - Country Report 2010, Great Britain, MW Research.  3. Wolfsohn J, Emberlin J. 
(2011) Objective clinical performance of ‘role of contact lenses in relieving ocular allergy’. Contact Lens & Anterior Eye.  4. CIBA VISION data la dosar, 2010. Între cele mai importante mărci de lentile de contact 
pentru o zi / de unică folosinţă.  5. Studiu de laborator pentru compararea modului de eliberare; relevanţă demonstrată la nivel de 0,05; CIBA VISION data la dosar 2007.  6. Wolfsohn J, Hunt O, Chowddhury A. 
Objective clinical performance of ‚comfort enhanced‘ daily disposable soft contact lenses. Contact Lens & Anterior Eye. 2010; 33: 88-92.  7. Steigemeier MJ, Fahmy M, Tomas S. Beating back SAC. Optometric 
Management. 2008; 43(9): 84-85  8. Într-un studiu clinic randomizat, desfăşurat în paralel, cuprinzând 291 purtători noi de lentile de contact, mascat; relevanţă demonstrată la nivel de 0,05, CIBA VISION data la 
dosar, 2010.  9. CIBA VISION data la dosar, 2010. Între cele mai importante mărci de lentile de contact pentru o zi / de unică folosinţă.                                                                                     © 2012 Alcon   2012-049-88465

                                Confort superior cu 
             DAILIES® AquaComfort Plus®

8   şi adaptări multiple pentru succesul afacerii Dvs.

Confort superior la 
8,9**aplicare

Agent de hidratare activat prin clipit 
pentru confort întreaga zi 

DAILIES® PLUS™ ajută la diminuarea semnelor şi simptomelor 
7alergiilor oculare sezoniere . Aceasta vă permite să recomandaţi 

cu încredere DAILIES® PLUS™ pacienţilor Dvs.

Contactaţi 
reprezentantul 

Optimed* şi
comandaţi chiar AZI 

lentile de probă 
DAILIES® PLUS™ 
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