
Funkce, které si zamilujete

• Technologie Optimized Toric Lens Geometry™ zahrnuje speciální konstrukční prvky a poskytuje tak čočce vynikající orientaci1 a 
stabilitu pro konzistentní a jasné vidění.

• Moderní materiál přirozeně přitahuje molekuly vody a udržuje tak celý povrch čočky po celý den vlhký.
• Vysoká míra prodyšnosti umožňuje očím dostat 100 % kyslíku, který potřebují,‡ díky čemuž zůstávají bílé2 a zdravé§3

• Nejvyšší třída UV filtru, dostupná pro kontaktní čočky, pomáhá chránit vaše oči před pronikáním 90 % UVA a 99 % UVB paprsků.||

Avaira Vitality™ 

toric
Vysoký výkon. Vyjímečná hodnota.

* Na základě subjektivního hodnocení při nasazení a po 1 měsíci. Výsledky prospektivní, dvojitě maskované, randomizované, bilaterální, zkřížené studie porovnávající sférické kontaktní 
čočky Avaira Vitality™ s konkurenčními opakovaně používanými sférickými čočkami.

† Sférická aberace.
‡ Při každodenním nošení.
§ S vyšší propustností kyslíku, než nabízejí hydrogelové materiály, kontaktní čočky ze silikon hydrogelu minimalizují nebo eliminují příznaky a symptomy související s hypoxií během nošení 

čoček.
|| Varování: Kontaktní čočky absorbující UV záření nenahrazují brýle s ochranou před UV, jako jsou ochranné brýle pohlcující UV záření nebo sluneční brýle, protože zcela nezakrývají oko a 

jeho okolí. Klienti by měli i nadále používat brýle absorbující UV záření podle pokynů.
Odkazy:
1. CooperVision data ze souboru 2019; prospektivní, dvojitě maskovaná, bilaterální randomizovaná zkřížená studie  n=39 mezi uživateli měkkých torických kontaktních čoček.
2. CooperVision data ze souboru 2017. Prospektivní bilaterální dvoutýdenní studie mezi nositeli Avaira Vitality ve více střediscích. N=63.
3. Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467–472.
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