
Lentilele cu care ÎNCEPI și CONTINUI

Alcon a adăugat la portofoliul său de produse lentilele PRECISION1™, lentile de contact zilnice, din silicon 
®

hidrogel. PRECISION1™ prezintă o tehnologie unică și inovatoare -  SMARTSURFACE  - ce  reprezentă un 
strat permanent, microsubțire, de umiditate care ajută la stabilitatea filmului lacrimal și oferă o vedere 
precisă, confort de durată și  manevrare ușoară.

Lentila de contact PRECISION1™ a fost creată pentru a îndeplini nevoile

PERSOANELOR CARE ÎȘI DORESC PERFORMANȚE DE DURATĂ

®TEHNOLOGIA SMARTSURFACE

Strat de umiditate permanent, microsubțire, 
2de înaltă performanță. Cu un conținut de apă  de 

peste 80% pentru mai multă
4-6†umiditate pe suprafața lentilei  

1,2și confort de lungă durată.

PERFORMANȚELE PRODUSULUI

VEDERE PRECISĂ
1

l Evaluat cu peste 9 din 10 pentru vederea generală *

l Peste 95% dintre ochi au atins o vedere 20/20 sau mai 
1bună **

CONFORT DE LUNGĂ DURATĂ
1

l Evaluat cu peste 9,5 din 10 pentru confortul general *
2

l Strat permanent de umiditate la suprafața lentilei

MANIPULARE UȘOARĂ
1

l Evaluat cu peste 9 din 10 pentru manevrarea generală *

l Reducerea timpului petrecut la consultație și reducerea 
numărului de persoane care renunță la lentilele de 

3contact - aceste aspecte pot fi duse la îndeplinire

* Bazat pe mișcarea, centrarea și rotația lentilei la prima adaptare
** Acoperire portofoliu de pacienți cu un cilindru mai mare sau egal cu -2.50 



DETALII TEHNICE  PRECISION1™

MATERIAL  GROSIME LA CENTRU CONȚINUT DE APĂ LA INTERIOR

DIAMETRU

Dk/t

RAZA DE CURBURĂ

DIOPTRII

†FILTRU UV

®TEHNOLOGIE SMARTSURFACE
CONȚINUT DE APĂ 
LA SUPRAFAȚĂ

AMBALAJ

TENTĂ DE VIZIBILITATE MODULUS

Cutii cu 30 și 90 lentile

0.6

51%

(-3.00 dpt, mm)

0.09

®
VISITINT

>80%

(mm)

(mm)

8.3

100 @-3.00 dpt

14.2

verofilcon A

(MPa)

Filtru UV Clasa I (≥90% UVA, ≥99% UVB)

de la -0.50 la -6.00 (pas de 0.25),  de la -6.50 la -12.00 (pas de 0.50), de la +0.50 la +6.00 (pas de 0.25), de la +6.50 la +8.00 (pas de 0.50)

† Lentilele de contact cu filtrul UV NU înlocuiesc ochelarii cu protecție UV, precum ochelari de soare sau alți ochelari cu protecție UV,  pentru că acestea nu ocoperă în întregime ochiul  și zona din 
jurul ochilor. Pacienții trebuie să poarte în continuare ochelarii lor cu protecție UV.

Pe baza cercetărilor ample desfășurate de experții Alcon, intervievând mai mult de 7.000 de persoane și 1.200 de 
profesioniști în îngrijirea vederii, lentilele PRECISION1™  au fost realizate pentru a satisface nevoile pacienților care își 
doresc performanță de durată și pentru a oferi o vedere precisă, confort de lungă durată și manevrare ușoară.

Acest lucru este posibil datorită tehnologiei noi SMARTSURFACE™. Cu lentilele de contact PRECISION1™, tot ceea 
ce atinge ochiul este stratul permanent microsubțire de umiditate, oferind un confort remarcabil care durează toată 

7ziua . 



PRECISION1™ pot fi comandate acum și pentru pacienții cu ASTIGMATISM. 

PRECISION1™ for Astigmatism sunt la fel de ușor de adaptat precum lentilele sferice. Aroximativ 94%** dintre 
pacienții cu astigmatism pot experimenta beneficiile acestor lentile de contact. PRECISION1™ for Astigmatism prezintă 
designul deja cunoscut PRECISION BALANCE 8I4™ pentru stabilitate de durată. Lentilele prezintă aceeași tehnologie 
SMARTSURFACE™ ca și lentilele sferice PRECISION1™.

† Lentilele de contact cu filtrul UV NU înlocuiesc ochelarii cu protecție UV, precum ochelari de soare sau alți ochelari cu protecție UV,  pentru că acestea nu ocoperă în întregime ochiul  și zona din 
jurul ochilor. Pacienții trebuie să poarte în continuare ochelarii lor cu protecție UV.

Material

Tehnologie

Conținut de apă la suprafață

Conținut de apă la interior

Design

Raza de curbură (mm)

Grosimea la centru (mm)

Modulus (MPa)

Diametru (mm)

Ax

Dk/t

Modalitate de purtare

Ambalaj
†Filtru UV

Tentă de vizibiliatate

P
A
R
A
M
E
T
R
I

Dioptrii sferice Cilindru

Zilnică. Utilizare unică

Cutii cu 30 sau 90 lentile

Filtru UV Clasa I (≥90% UVA, ≥99% UVB)

VISITINT™

vero�lcon A

Tehnologia SMARTSURFACE™

>80%

51%

PRECISION BALANCE 8|4™

8.5

0.10 ( -3.00 dpt )

0.6

14.5

de la +4.00 la +0.25 (pas de 0.25)

de la 0.00 la -6.00 (pas de 0.25)

de la -6.50 la -8.00 (pas de 0.50)

-0.75,  -1.25,  -1.75 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

10°, 20°, 160°, 170°, 180°

10°, 20°, 160°, 170°, 180°

90 @ -3.00 dpt

în pas de 10°-0.75,  -1.25,  -1.75

-0.75,  -1.25,  -1.75

-2.25

-2.25

-2.25

DETALII TEHNICE   PRECISION1™ for ASTIGMATISM

* Bazat pe mișcarea, centrarea și rotația lentilei la prima adaptare
** Acoperire portofoliu de pacienți cu un cilindru mai mare sau egal cu -2.50 
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PRECISION1™ completează

PORTOFOLIUL ALCON DE LENTILE DE CONTACT ZILNICE, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

VALOARE INTELIGENTĂ

PERFORMANȚE DE DURATĂ
CERINȚE STRICTE

cu tehnologia hidratării 
9activată prin clipire

Lentile de contact create pentru
purtătorii de lentile de contact

atenți la valoare, care își doresc:

l Confortul unei lentile de contact 
zilnice, de unică folosință, cu o 

valoare de excepție

l O lentilă de încredere, ușor de 
utilizat și testată în timp, care se 

potrivește cu bugetul lor

10
l Vedere precisă

10
l Confort de lungă durată

10
l Manevrare ușoară

l Lentila de contact pe care nici 
11nu simțiți că o purtați

l Aproape 100% conținut de apă 
14la suprafață

l Reduce simptomele de ochi 
uscat asociate lentilei de 

13,12contact

material cu gradient de apă unic 
®cu tehnologia SmarTears

Lentile de contact create pentru
purtătorii de lentile de contact
care doresc să beneficieze de

o experiență de top:

®
cu tehnologia SMARTSURFACE

Lentile de contact create pentru
purtătorii noi și actuali

care își doresc:

© 2021 Alcon

Acestea sunt dispozitive medicale. Ciți cu atenție instrucțiunile de utilizare.


