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Piiloset BioSoak®
Delikatny i skuteczny
Do czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, przechowywania i przepłukiwania miękkich
soczewek kontaktowych i soczewek silikonowo-hydrożelowych wszystkich typów
Delikatny efekt biologicznego oczyszczania
Specjalny preparat do oczyszczania biologicznego dostosowany do tkanek
narządu wzroku, ulega biodegradacji, a ponadto rozkłada się na powierzchni
oka nie powodując podrażnień. Tylko roztwory do pielęgnacji soczewek marki
Piiloset zawierają biologiczny czynnik czyszczący.
Wyjątkowo skuteczna dezynfekcja
Skuteczność dezynfekcji przekracza wymagania określone w normie ISO 14729.
Przy codziennym stosowaniu, preparat BioSoak usuwa zanieczyszczenia
z powierzchni soczewki, w tym białka i tłuszcze.
Skuteczny przeciwko cystom Acantamoeba1
BioSoak wykazuje skuteczność w usuwaniu cyst Acanthamoeba castellanii, które
mogą wywoływać zapalenie rogówki, czyli poważne zapalenie oka mogące
prowadzić do utraty wzroku.
Do oczu wrażliwych
Fińskie Stowarzyszenie Alergii i Astmy przeprowadziło testy preparatu BioSoak,
które potwierdziły, że nie zawiera on składników o właściwościach drażniących.
Stężenie substancji czynnych dobrano optymalnie na niskim poziomie.
Duża satysfakcja użytkowników
BioSoak jest kompatybilny z soczewkami największych producentów.
BioSoak nadaje się do stosowania ze wszystkimi materiałami miękkich soczewek
kontaktowych oraz wymienionymi niżej materiałami silikonowo-hydrożelowymi.
Kompatybilność została potwierdzona przez testy laboratoryjne2:
Materiał / Marka / Producent:
Lotrafilcon A / Night&Day / Ciba Vision
Balafilcon A / Pure Vision / Bausch & Lomb
Galyfilcon A / Acuvue Advance / Johnson & Johnson
Senofilcon A / Acuvue Oasys / Johnson & Johnson
Lotrafilcon B / Air Optix / Ciba Vision
Comfilcon A / Biofinity / Cooper Vision
Hydrosilfilcon+ / Lumena/Immerse / Bescon
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