RÄTT BALANS MELLAN

STABILITET
OCH KOMFORT
FLER

PARAMETRAR
ÄN NÅGON
ANNAN TORISK
ENDAGSLINS1,2*

Fler parametrar gör att de passar
fler användare än någonsin tidigare*
DAILIES® AquaComfort® Plus Toric kontaktlinser har flest
tillgängliga parametrar i en torisk endagslins.1,2*
DAILIES® AquaComfort® Plus Toric kontaktlinser gör det enkelt
att bära linser tack vare det unika Stability2-systemet.
• 94 % parametertäckning för astigmatiska kunder1,3*,**
• 99 % lyckade utprovningar4†
• Större andel lyckade utprovningar kan hjälpa dig att minska tiden i
undersökningsrummet, så att du kan träffa fler kunder
• Stabilitet i ögat – minimal rotation och korrekt placering på ögat
möjliggör stabilt tydlig syn3**

BLINKAKTIVERAD
återfuktning för glada ögon

• Tårfilmsstabilitet – blinkaktiverad återfuktning på linsens
yta ger komfort och tydlig syn hela dagen4†

Med det största utbudet av parametrar som finns tillgängliga i en torisk endagslins,1,2* kan du
nu göra utprovningar på fler kunder.
*Gäller ej måttbeställda linser.
**Baserat på en analys begränsad till ögon med glasögoncylinderstyrkor på -0,75DC till -2,50DC.
† I en klinisk studie med FOCUS® DAILIES® toriska kontaktlinser var den generella linsutprovningen optimal eller godtagbar efter 5 minuters användning för 321 (99 %) av 324 linser.
Linscentreringen var optimal, något ocentrerad eller milt ocentrerad efter 5 minuters användning för 318 (98,2 %) av 324 linser.
Referenser: 1. Luensmann D, Schaeffer JL, Rumney NJ, Stanberry A, Walsh K, Jones L. Spectacle prescriptions review to determine prevalence of ametropia and coverage of frequent replacement soft toric
contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. In press. 2. Based on a comparison of manufacturer-provided parameter ranges as of July 17, 2018; Alcon data on file, 2018. 3. Luensmann D. Review of spectacle
prescriptions to determine coverage of DAILIES AquaComfort Plus Toric with extended parameters. Centre for Ocular Research & Education, November 2017. 4. In a clinical study with 54 patients; significance
demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2008.

Se produktens bruksanvisning för fullständig information om användning, skötsel och säkerhet.
© 2019 Novartis ALVC/DD/DACP/TA/1811/PA/SE/190301 ACT:N11902955362

