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Link do produktu: https://www.optilux.pl/acuvue-oasys-1-day-30-szt-p-478.html

Acuvue Oasys 1 Day 30
szt.
Cena brutto

109,00 zł

Cena netto

88,62 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

6237

Opis produktu
ACUVUE OASYS® 1-Day z technologią Hydraluxe.Jednodniowa soczewka kontaktowa, która nadąża za aktywnym i
wymagającym stylem życia, który prowadzisz, zapewniając doskonały komfort, jakość widzenia i łatwe posługiwanie się
soczewkami przez cały dzień. Unikatowa technologia pozwalająca na codzienne spełnianie potrzeb związanych z aktywnym
trybem życia użytkownika.Filtr UV klasy 1 pomaga chronić oczy przed transmisją szkodliwego promieniowania
ultrafioletowego.

Materiał

senofilcon A

Składnik nawilżający

Poliwinylopirolidon (PVP) Technologia HydraLuxe™

Zawartość wody

38%

Promień krzywizny

8,5 mm; 9,0 mm

Średnica

14,3 mm

Zakres mocy

–0,50D do –6,00D (co 0,25D)
–6,50D do –12,00D (co 0,50D)
+0,50D do +6,00D (co 0,25D)
+6,50D do +8,00D (co 0,50D)

Grubość w centrum

0,085 mm (–3,00D)

Transmisyjność tlenu (Dk/t)†
(z uwzględnieniem efektu brzegowego i granicznego)

121 × 10–9 (dla –3,00D)

Dopływ tlenu rogówki††
(mierzony dla otwartego oka)

98%

Filtr UV (Klasa 1)*

99% UVB, 96% UVA

Znacznik strony

Jasnoniebieskie zabarwienie
Znacznik strony (123)

Tryb noszenia i rekomendowany schemat wymiany

Jednodniowy, jednorazowy

Opakowanie

30 soczewek

Unikalne korzyści
TECHNOLOGIA ZINTEGROWANEJ ŁZY
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Technologia Zintegrowanej Łzy3 to sieć cząsteczek o właściwościach podobnych do łez oraz wysokoprzepuszczalnego
uwodnionego silikonu, które łączą się z filmem łzowym pacjenta, pomagając ograniczać objawy zmęczenia i suchości oczu.2
Osiem na dziesięć osób stosujących soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS® 1-Day podaje, że uczucie nawilżenia oczu
utrzymuje się, a zmęczenie oczu występuje rzadko.

ŁATWE MRUGANIE
Prawdopodobną przyczyną, dla której pacjenci preferują soczewki ACUVUE OASYS® 1-Day może być mniejsza energia
związana z tarciem pod koniec dnia. Wskaźnik ogólnej preferencji wynosił 2:14 - użytkownicy dwukrotnie częściej wybierali
soczewki ACUVUE® OASYS 1-Day niż konkurencyjne jednodniowe miękkie soczewki kontaktowe.
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