Menicon PremiO
Wy

Materiał

m

a
ian co

wa
d

Silikonowo-hydrożelowe soczewki
kontaktowe

Technologia MeniSilk™ & Nanogloss™
Asmofilcon A.
Hydrożel silikonowy (grupa V wg ISO18369-1).
Zawartość wody: 40%.
Dk: 129 x 10-11 (cm2/s) (ml O2/(ml x mmHg)) (ISO).
Transmitancja widmowa i świetlna: 98%.
Współczynnik załamania światła: 1,423.
Kąt kontaktu: 27° (metoda Captive bubble)
Niebieskie zabarwienie.
Technologia obróbki powierzchni Nanogloss™.
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zakres pozostałych osi i mocy cylindrów będzie dostępny wkrótce na zamówienie

Zalecany czas noszenia
W trybie dziennym lub całodobowym z przerwą na pielęgnację
po 6 nocach – wymiana co dwa tygodnie.

Pielęgnacja soczewek
Uniwersalny płyn MeniCare™ Soft
do czyszczenia, dezynfekcji, przechowywania i płukania.
Innowacyjny system: Comfortec™
– skutecznie usuwa tłuste osady
– zmniejsza adhezję białek<0
– duża siła dezynfekująca i niska cytotoksyczność.

Opakowanie
6 blistrów z soczewkami w opakowaniu.
Blister w kształcie serca firmy Menicon
Opakowanie soczewek PremiO i PremiO Toric
na 6 miesięcy:
4 pudełka x 6 soczewek,
+ 3 x 360 ml płynu MeniCare™ Soft,
+ 3 pojemniki na soczewki
0483 wytwórca: Menicon Co.,Ltd

Dystrybutor:

ul. Joliot Curie 11, 02-646 Warszawa, Tel/Fax: 22 831 32 40, aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.biz

Nr ref.: ME 030/ 3 2010-04 – www.quelquechoseenplus.fr – Wszelkie prawa zastrzeżone @Cortin – Wydrukowano we Francji przez Menicon Europe – RCS Nanterre B 722 038 668

Zakres parametrów

2-tygodniowe
soczewki silikonowo-hydrożelowe
Stworzone z pasją

Soczewki kontaktowe Menicon PremiO
Technologia MeniSilk™ i Nanogloss™

Lepsza zwilżalność

Nowy, innowacyjny hydrofilowy monomer z zaawansowanym
systemem polimeryzacji MeniSilk™:

Metoda Captive bubble

Nowa technika interferencyjna
Porównanie interferometrycznych kątów kontaktu (ICA)

Doskonała przepuszczalność tlenu
Nadzwyczajny poziom wilgoci
Wysoki stopień przejrzystości
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Nowa technologia obróbki powierzchni Nanogloss™:
Lepsza zwilżalność
Odporność na tłuszcze

Kąt kontaktu (w stopniach)
Źródło: Menicon – dane z badań własnych

Idealna równowaga między wyższą
wartością Dk a zawartością wody

Źródło: K. Maruyama i wsp. BCLA 2007 - Menicon Co., Ltd.

Maksymalne utlenowanie rogówki pod każdą częścią soczewki…
Optymalne zdrowie oczu
wymiana co 2 tygodnie
noszenie w trybie dziennym
lub całodobowym z przerwą
na pielęgnację po 6 nocach
konstrukcja soczewek
Konstrukcja sferyczno-asferyczna
Wygodne cienkie i półokrągłe krawędzie.

Water content – zawartość wody

Zaawansowana technologia obróbki powierzchni Nanogloss™
Wysoki stopień kontroli gładkości powierzchni.
Powtarzalność w skali nanometrycznej.

Transmisyjność tlenu (Dk/t) w zależności od profilu soczewek 		

Źródło: Menicon – dane z badań własnych

... i w całym zakresie mocy

Obrazy z mikroskopu sił atomowych
(20 x 20 um)
Źródło: Menicon – dane z badań własnych

ACUVUE, ACUVUE ADVANCE i ACUVUE OASYS są znakami handlowymi firmy Johnson & Johnson Vision Care, BIOFINITY i AVAIRA są znakami handlowymi firmy
CooperVision. FOCUS, AIR OPTIX i NIGHT&DAY są znakami handlowymi firmy Ciba Vision. MENICON PREMIO i MENISOFT są znakami handlowymi firmy Menicon.
PUREVISION i SOFLENS 38 są znakami handlowymi firmy Bausch & Lomb.

