
Oczy świeże i pełne blasku 
przez cały dzień

Ultragładka soczewka 
ACUVUE® OASYS® pomaga 
zapobiegać zmęczeniu oczu

Na gładkiej powierzchni 
każda podróż jestprzyjemnością

Ultragładka soczewka ACUVUE® OASYS®
Oczy świeże i pełne blasku przez cały dzień

Wskazówki pozwalające 
uniknąć uczucia zmęczenia oczu:

rób regularne przerwy patrząc w dal

pij dużo wody

książka lub monitor komputera 
powinny być umieszczone 
w prawidłowej odległości od oczu
i na odpowiedniej wysokości

kiedy czytasz lub pracujesz przy 
komputerze upewnij się, że korzystasz 
z właściwego oświetlenia

Jeśli odczuwasz dyskomfort w Twoich 
obecnych soczewkach kontaktowych, 
to już dziś zapytaj swojego specjalistę 
o bezpłatne soczewki próbne 
ACUVUE® OASYS®

Dostępne również dla osób z astygmatyzmem

1. Badanie randomizowane, równoległe, dwustronne, pojedynczo maskowane. Badanie na użytkownikach 
zaadaptowanych do noszenia soczewek kontaktowych. Dane po 1 tygodniu użytkowania soczewek w trybie 
dziennym. Dane firmy JJVC 2011. N=171. 79% użytkowników soczewek ACUVUE® OASYS® nigdy/rzadko 
doświadcza zmęczenia oczu, 72% badanych odpowiedziało doskonale/bardzo dobrze na pytanie czy ich 
oczy pozostają białe i przejrzyste przez cały dzień, 62% badanych czuje, że ich oczy są nawilżone przez cały 
dzień. 2. Podczas dziennego noszenia. 3. Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają filtr 
UV, który pomaga chronić i rogówkę i wnętrze gałki ocznej przed szkodliwym działaniem promieniowania 
UV. Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE zastępują okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, gdyż nie 
zakrywają całkowicie oczu i okolic wokół nich. Zaleca się korzystać z okularów przeciwsłonecznych z filtrem 
UV zgodnie z zaleceniami specjalisty. 
ACUVUE®, ACUVUE® OASYS®, SEE WHAT COULD BE® i HYDRACLEAR® są znakami zastrzeżonymi na rzecz 
spółek z grupy Johnson & Johnson. © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2013. AOH/2013/02/334



Uczucie zmęczenia oczu

lub w klimatyzowanych pomieszczeniach…

Każdy doświadcza go od czasu do czasu.

Jeśli używasz soczewek kontaktowych, 
może Ci się to częściej przytrafiać 
– zwłaszcza po długim dniu spędzonym 
przy komputerze

Dlaczego noszenie soczewek może 
prowadzić do uczucia zmęczenia oczu?

Nasze powieki stale poruszają się po powierzchni 
soczewek kontaktowych - mrugamy około  
1 1 000 razy dziennie. W ciągu roku, podróż jaką 
odbywają powieki po powierzchni gałki ocznej, 
można porównać  do dystansu, jaki pokonują 
maratończycy! Kiedy powierzchnia soczewki nie 
jest idealnie gładka, może to powodować uczucie 
zmęczenia oczu.

Nasze powieki łatwo przesuwają się po gałce 
ocznej dzięki cienkiej warstwie filmu łzowego, 
który pomaga utrzymać nawilżenie oczu 
i zapewnia uczucie komfortu.

Soczewki kontaktowe mogą zaburzać ciągłość 
filmu łzowego szczególnie, kiedy przebywamy 
w suchych pomieszczeniach lub długo 
patrzymy w ekran telewizora. Oznacza to 
mniejsze nawilżenie oraz uczucie suchych 
i zmęczonych oczu.

Teraz osoby noszące soczewki 
kontaktowe mogą czuć się w nich tak 
świeżo, jakby nie nosiły soczewek 
w ogóle!

Soczewki kontaktowe ACUVUE® OASYS® 
pomagają zapobiegać zmęczeniu oczu, 

aby były one świeże i pełne blasku przez cały dzień

Dzięki unikalnej i przełomowej technologii soczewka ACUVUE® OASYS® jest:

2 pary  
w  

miesiącu

Ultragładka
Powieki gładko przesuwają się 
po powierzchni soczewki, dzięki 
czemu w ogóle nie czuje się  
soczewki na oku. Zapobiega to 
zmęczeniu oczu przez cały dzień1.

Ultraprzepuszczalna dla tlenu
Soczewki pomagają Twoim oczom 
swobodnie oddychać, pozwalając 
na niemal 100% dopływ tlenu2.
Twoje oczy są białe i przejrzyste 
przez cały dzień1,2.

Ultraelastyczna
Soczewki są delikatne i elastyczne 
dla wyjątkowego komfortu 
i idealnego dopasowania, 
jednocześnie są proste 
w zakładaniu i zdejmowaniu.

Ultranawilżona
Środek nawilżający jest zamknięty 
w materiale soczewki, dzięki czemu 
Twoje oczy są świeże i nawilżone 
przez cały dzień2.
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