
Vă prezentăm prima şi unica lentilă de contact cu un conţinut variabil de apă

IATĂ DE CE 
lentilele de contact au atins 
un nou standard 
în materie de confort.

CONŢINUT VARIABIL DE APĂ

CONŢINUT DE APĂ (%)

>80%>80% 33%

* Dk/t = 156 @ -3,00 Dpt.   ̂  Mărcile înregistrate sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
Referinţe:   1. Lentila de contact premiată cu Optician Awards la categoria Lentila de contact a anului 2014.   2. Bazat pe nivelul de transmisibilitate a oxigenului prin lentilă, comparativ cu alte lentile de contact 
zilnice. Alcon, date la dosar 2010.   3. Bazat pe coeficientul de frecare măsurat prin metoda planului înclinat; semnificativ statistic la nivel de 0,05; CIBA VISION, date la dosar 2011.   4. Într-un studiu aleatoriu, cu 
subiect necunoscut realizat cu 104 pacienţi, semnificativ statistic la nivel de 0,05; CIBA VISION, date la dosar 2011.   5. Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon A lenses. 
Cont Lens Anterior Eye. 2012;35(Supp1):e14.   6. Angelini T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with microrheology. ARVO 2013. E-abstract 114872.   
7. Bazat pe coeficientul de frecare măsurat prin metoda planului înclinat; semnificativ statistic la nivel de 0,05; Alcon, date la dosar 2011, 2013.   8. Alcon, date la dosar 2011.   9. 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.   10. Coles C. Coefficient of friction and contact lens comfort. 
American Academy of Optometry abstract 1205603, October 25, 2012.   11. Brennan N. Contact lens-based correlates of soft lens wearing comfort. Optom Vis Sci. 2009;86:E-abstract 90957.   12. Într-un 
studiu aleatoriu, cu subiect necunoscut;  Alcon, date la dosar 2011.   13. Bazat pe un studiu în desfăşurare în Europa,  cu 24 de prescriptori pentru adaptarea a 280 de pacienţi cu lentilele DAILIES TOTAL1®; 
Alcon , date la dosar.   14. Într-un studiu realizat cu 80 de pacienţi; Alcon, date la dosar 2011.   15. În 5 studii realizate cu 236 de pacienţi; Alcon, date la dosar 2011.
Pentru informaţii complete, consultaţi instrucţiunile de utilizare.
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MOD DE FABRICAŢIE  
®Procedeu de ultimă generaţie LightStream  Technology 

prin care este posibilă crearea unei lentile cu un conţinut 
variabil de apă

Lentilele de contact conţin fosfatidilcolină, 
un ingredient regăsit şi în compoziţia 
lacrimilor naturale

>80%

33%

0,7
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VĂ PREZENTĂM

Lentila de contact cu un conţinut variabil de apă

COMBINAŢIE DE

2*TRANSMISIBILITATE  
SUPERIOARĂ 
LA OXIGEN

LUBRIFIERE 
3DE DURATĂ

PENTRU

OCHI CARE ARATĂ SĂNĂTOS 
ŞI SE SIMT SĂNĂTOŞI

CONFORT EXCEPŢIONAL 
4LA SFÂRŞITUL ZILEI

TEHNOLOGIE INOVATOARE

Prima şi unica lentilă de contact cu un conţinut variabil de apă
Prezintă un conţinut variabil de apă, de la 33% în interiorul lentilei la peste 80% spre suprafaţă, 

5,6**ajungând la peste 99% la marginea  lentilei

6 microni

INTERIOR
SUPRAFAŢĂ cu un 

conţinut variabil de apă

CONŢINUT VARIABIL DE APĂ

LENTILĂ DE CONTACT ÎN SECŢIUNE 
CU VALORI ALE CONŢINUTULUI DE APĂ

>80%                 33%                >80%

ÎN INTERIOR:

· Silicon hidrogel cu un conţinut redus de 
2apă pentru o transmisibilitate  

superioară a oxigenului

LA SUPRAFAŢĂ:

· Peste 80% conţinut de apă, ajungând 
5,6**la peste 99% la margine

· Suprafaţă cu gel ultra-fină, hidrofilă 
creată pentru a oferi o lubrifiere 
excepţională

5Imagine a lentilei în secţiune  obţinută 
la microscop de forţă atomică (AFM)
Modificarea culorii reprezintă o 
variaţie a:
· conţinutului de apă
· compoziţiei materialului

** Măsurători in vitro realizate pe lentile nepurtate.
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COMPROMISUL A LUAT SFÂRŞIT

Suprafaţă cu un conţinut remarcabil de apă 
şi transmisibilitate excepţională la oxigen

CEA MAI MARE TRANSMISIBILITATE LA OXIGEN

§§Cea mai mare transmisibilitate  la oxigen 
2pe toată suprafaţa lentilei, indiferent de dioptrie

®DAILIES TOTAL1  este prima şi unica lentilă de contact 
5cu un conţinut de apă variabil, din interior spre suprafaţă

† Măsurători in vitro realizate pe lentile nepurtate.  ‡ Dk/t la centru la -3,00 Dpt. bazat pe valorile declarate de producători.  
‡‡ Conţinutul de apă în interiorul lentilei şi conţinutul total al lentilei este de 33% ± 2%.  § Conţinutul total de apă al lentilelor 
concurente este cel publicat de către producători. 

®DAILIES TOTAL1  au cea mai mare transmisibilitate la oxigen 
dintre toate lentilele de contact zilnice disponibile

§§ Dintre lentilele de contact zilnice disponibile.  ð Valorile Dk/t la centru la -3,00 Dpt. şi Dk sunt bazate 
pe valorile declarate de producători.

† *Suprafaţă cu un conţinut  de apă >80% şi cu Dk/t de 156

(Conţinut de apă la suprafaţă)
‡‡(Conţinut  de apă în interior)

§CONŢINUT  DE APĂ

‡

ðDk/t  @ -3,00 Dpt. ðDk

§§Profil oxigen la -3,00 Dpt.

§§Profil oxigen la -6,00 Dpt.
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LUBRIFIERE SUPERIOARĂ LUBRIFIERE ÎNDELUNGATĂ

Peste nivelul de lubrifiere oferit de 
7alte lentile  de contact concurente

Lubrifiere menţinută 100% 
8chiar şi la sfârşitul zilei

Cu cât un obiect este mai lubrifiat, cu atât mai uşor va aluneca pe o suprafaţă
Pentru pacienţii dumneavoastră, un nivel superior de lubrifiere contribuie la 

minimizarea ratei de frecare dintre lentila de contact şi ţesuturile delicate ale ochiului 
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ÎNAINTE DE APLICARE LA ÎNDEPĂRTAREA LENTILEI 
(în medie 14 ore)

Lubrifierea este un factor predictiv important pentru 
9-11utilizarea confortabilă  a lentilelor până la sfârşitul zilei 

Coeficientul de lubrifiere al lentilelor de contact = 1 / coeficientul de frecare
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CONFORT PE TOT PARCURSUL ZILEI REZULTATE EXTRAORDINARE

Succes pentru afacerea dvs. 
şi pentru pacienţii dvs.

Confort remarcabil de la aplicare 
12până la sfârşitul zilei

Evaluarea confortului
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CONFORT 
LA APLICARE

CONFORT 
PE PARCURSUL ZILEI

CONFORT 
LA SFÂRŞITUL ZILEI

Evaluări subiective într-un studiu de 4 săptămâni, pe o scară de la 1 la 10, 
unde 1=nesatisfăcător şi 10=excelent.

Acum pacienţii dumneavoastră se pot bucura de 
12confort excepţional pe tot parcursul zilei

mai 
mult 
de din

din

PREFERINŢA PACIENŢILOR
®Pacienţii au ales DAILIES TOTAL1  

în proporţie de 13:1 faţă de 
13¤lentilele  lor obişnuite.

PACIENTI SATISFĂCUŢI
Mai mult de 9 din 10 participanţi la 
studiu s-au declarat satisfăcuţi de 

14 ®lentilele  de contact DAILIES TOTAL1 .

ATÂT DE NATURAL, CĂ NICI NU LE SIMŢI
9 din 10 pacienţi au confirmat că 

®lentilele de contact DAILIES TOTAL1  
sunt atât de confortabile încât nici nu 

14¤¤le simt .

ADAPTĂRI CU SUCCES
15 97% din participanţii la studiu  

au fost adaptaţi cu succes.

¤ Procentul purtătorilor care au fost de acord cu afirmaţia “Prefer aceste lentile în locul celor pe care le-am purtat anterior.”
¤¤ Procentul purtătorilor care au fost de acord cu afirmaţia “Cu aceste lentile mi se întâmplă să uit că le am pe ochi.”Bazat pe confirmarea participanţilor a declaraţiei “Pot purta confortabil aceste lentile pe tot parcursul zilei.”
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>80%                                            33%                                           >80%

CONŢINUT VARIABIL DE APĂ

SUPRAFAŢĂ SUPRAFAŢĂINTERIOR

LENTILĂ DE CONTACT ÎN SECŢIUNE 
†††CU VALORI  ALE CONŢINUTULUI DE APĂ

TEHNOLOGIE 
INOVATOARE

Prima şi unica lentilă de contact cu un conţinut variabil de apă, de la 33% în interiorul 
5,6**lentilei la peste 80% spre suprafaţă, ajungând la peste 99% la marginea  lentilei.

TRANSMISIBILITATE 
LA OXIGEN

§§Cea mai mare transmisibilitate  la oxigen comparativ cu celelalte 
2lentile zilnice existente, Dk/t=156@-3,00 Dpt .

LUBRIFIERE 7Lubrifiere superioară care depăşeşte nivelul oferit de alte lentile  de contact concurente.

CONFORT 12Confort excepţional de la aplicare şi până la sfârşitul zilei  .

Oferiţi pacienţilor dumneavoastră 
o experinţă confortabilă în lentile, cum n-au mai simţit!

** Măsurători in vitro realizate pe lentile nepurtate.  §§ Dintre lentile de contact zilnice.     Bazat pe confirmarea participanţilor a declaraţiei 
“Pot purta confortabil aceste lentile pe tot parcursul zilei.”  *** Imagini doar cu titlu informativ.  ††† Măsurători in vitro realizate pe lentile nepurtate.

***

MATERIAL 

DIAMETRU (mm)

RAZĂ DE CURBURĂ (mm)

Dk/t

GROSIME LA CENTRU
(-3,00 Dpt., mm)

TENTĂ DE VIZIBILITATE

DIOPTRII  

delefilcon A

14,1

8,5

156 @ -3,00 Dpt.

0,09

®VISITINT

de la -0,50 Dpt.  la -6,00 Dpt. 
(pas de 0,25 Dpt.)

de la -6,50 Dpt. la -10,00 Dpt. 
(pas de 0,50 Dpt.)

PARAMETRI ŞI PROPRIETĂŢI
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* Dk/t = 156 @ -3,00 Dpt.   ̂  Mărcile înregistrate sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
Referinţe:   1. Lentila de contact premiată cu Optician Awards la categoria Lentila de contact a anului 2014.   2. Bazat pe nivelul de transmisibilitate a oxigenului prin lentilă, comparativ cu alte lentile de contact 
zilnice. Alcon, date la dosar 2010.   3. Bazat pe coeficientul de frecare măsurat prin metoda planului înclinat; semnificativ statistic la nivel de 0,05; CIBA VISION, date la dosar 2011.   4. Într-un studiu aleatoriu, cu 
subiect necunoscut realizat cu 104 pacienţi, semnificativ statistic la nivel de 0,05; CIBA VISION, date la dosar 2011.   5. Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon A lenses. 
Cont Lens Anterior Eye. 2012;35(Supp1):e14.   6. Angelini T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with microrheology. ARVO 2013. E-abstract 114872.   
7. Bazat pe coeficientul de frecare măsurat prin metoda planului înclinat; semnificativ statistic la nivel de 0,05; Alcon, date la dosar 2011, 2013.   8. Alcon, date la dosar 2011.   9. 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.   10. Coles C. Coefficient of friction and contact lens comfort. 
American Academy of Optometry abstract 1205603, October 25, 2012.   11. Brennan N. Contact lens-based correlates of soft lens wearing comfort. Optom Vis Sci. 2009;86:E-abstract 90957.   12. Într-un 
studiu aleatoriu, cu subiect necunoscut;  Alcon, date la dosar 2011.   13. Bazat pe un studiu în desfăşurare în Europa,  cu 24 de prescriptori pentru adaptarea a 280 de pacienţi cu lentilele DAILIES TOTAL1®; 
Alcon , date la dosar.   14. Într-un studiu realizat cu 80 de pacienţi; Alcon, date la dosar 2011.   15. În 5 studii realizate cu 236 de pacienţi; Alcon, date la dosar 2011.
Pentru informaţii complete, consultaţi instrucţiunile de utilizare.
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* Dk/t = 156 @ -3,00 Dpt.   ̂  Mărcile înregistrate sunt proprietatea deînregistrate sunt proprietatea deî
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