K TER Á Č OČKA NABÍZ Í N E JL E P Š Í MO Ž N O S T
V I DĚT BE Z BRÝ LÍ?
Nitrooční čočka pro korekci presbyopie AcrySofTM IQ PanOptixTM využívající optickou technologii ENLIGTHEN™ je navržena tak, aby vám
zajistila jasné vidění do blízka (40 cm), na střední vzdálenost (66 cm) a do dálky při minimální potřebě brýlí.1,2
Nitrooční čočka AcrySofTM IQ VivityTM využívající inovativní technologii X-WAVE™ poskytuje rozšířený rozsah vidění, který snižuje závislost
na brýlích na blízko a na střední vzdálenost. Čočka také nabízí funkční vidění do blízka, což v porovnání se základní monofokální čočkou
snižuje potřebu brýlí na blízko.3
Monofokální nitrooční čočky často vyžadují brýle při činnostech, při nichž je potřeba vidění na střední vzdálenost a do blízka.3

DO BLÍZKA
(40 cm)

NA STŘEDNÍ
VZDÁLENOST
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DO DÁLKY
(4 m a více)

MOŽNOSTI ČOČEK

ROZSAH VIDĚNÍ
Nitrooční čočka AcrySof TM
IQ PanOptixTM 1,2 využívající

optickou technologii ENLIGHTEN™

Nitrooční čočka AcrySofTM
IQ VivityTM 3 využívající
inovační technologii X-WAVE™

Monofokální
nitrooční čočka3

Funkční vidění do blízka
(menší potřeba brýlí)
Častá nutnost brýlí

Častá nutnost brýlí

Zeptejte se očního specialisty, která nitrooční čočka je pro vás ta pravá.
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PRŮVODCE BĚŽNÝMI VELIKOSTMI PÍSMA *
Průměrný novinový
titulek
(24 b.)

Novinový titulek

Standardní text knihy,
webových stránek
nebo e-mailu.
(12 b.)

Snažíme se být nejlepší na světě ve vývoji výrobků pro zrak
a péči o oči, které mění život, protože když lidé skvěle vidí,
skvěle žijí.

(10 pt)

Textová zpráva
(10 b.+ , nastavitelné)

Kdy jdeš na oční?
Dnes odpoledne ve 13.00

Informace etiketách
potravinových obalů
nebo léčiv
(6 b.)

STERILNÍ – POUZE K ZEVNÍMU OČNÍMU POUŽITÍ
INDIKACE: K dočasné úlevě od pálení a podráždění
způsobenému suchostí oka.
POKYNY: Podle potřeby nakapejte do postiženého oka
(očí) 1 nebo 2 kapky.
VAROVÁNÍ: Roztok nepoužívejte, pokud změní barvu
nebo se zakalí. Aby se zamezilo kontaminaci, nikdy se
špičkou lahvičky ničeho nedotýkejte. Po použití opět
uzavřete víčkem. Tento a všechny ostatní léky uchovávejte
mimo dosah dětí. Všechna VAROVÁNÍ jsou uvedena na
krabičce.

Při čtení drobného
textu můžete využít
funkce přiblížení
a úpravy velikosti
písma.

+

(12 pt+)
Kdy jdeš na oční?
Dnes odpoledne

SLOŽKY: Aktivní: Polyethylenglykol 400 0,4 %,
propylenglykol 0,3 %.
Neaktivní: Kyselina boritá, chlorid vápenatý,
hydroxypropyl guar, chlorid hořečnatý, polykvaternium -1
jako konzervační prostředek, chlorid draselný, purifikovaná
voda, chlorid sodný, chlorid zinečnatý. Může obsahovat
kyselinu chlorovodíkovou nebo hydroxid sodný k úpravě pH.
ZJEVNÉ NARUŠENÍ OBALU: Pro vaši bezpečnost je tato
lahvička zapečetěna potištěnou folií kolem hrdla.
Nepoužívejte, pokud je zapečetění při nákupu poškozené
nebo chybí. Skladujte při pokojové teplotě.
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Se všemi nitroočními
čočkami mohou pacienti
po operaci potřebovat
pomoc brýlí na čtení
drobného tisku.

Simulované obrázky nahoře slouží pouze jako ilustrace.
*Nejde o diagnostickou pomůcku a není určeno k měření či vyšetření zrakové ostrosti.
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Zdravotnický prostředek. Pro úplné informace ohledně indikací, kontraindikací a varování si prosím přečtěte návod k
použití. Důležité informace o produktu najdete na stránce ifu.alcon.com
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