
Nie przegapisz celu podró˝y z soczewkami   
ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM!

JeÊli masz astygmatyzm i nie próbowa∏eÊ do tej pory 
soczewek kontaktowych:

Dlaczego warto nosiç soczewki kontaktowe?

•  Poczujesz pewnoÊç siebie w czasie imprez, 
kontaktów z nowymi ludêmi lub w trakcie wa˝nych 
spotkaƒ.

•  DoÊwiadczysz wolnoÊci i swobody podczas 
uprawiania sportów.

•  Soczewki kontaktowe nigdy nie zaparujà.

•  Wi´kszoÊç osób wyglàda zdecydowanie lepiej 
bez okularów.

Aby w∏aÊciwie wybraç odpowiednie soczewki 
kontaktowe:

•  Umów si´ na badanie okulistyczne i dopasowanie 
soczewek oraz stosuj si´ do zaleceƒ specjalisty.

•  Pami´taj, ˝e im cz´Êciej wymieniasz swoje soczewki 
kontaktowe tym zdrowsze sà Twoje oczy i wi´kszy 
jest komfort ich noszenia.

•  Wybierz soczewki kontaktowe najlepiej pasujàce do 
Twoich potrzeb i stylu ˝ycia.

•  Wybierz jakoÊç i mark´, której mo˝esz zaufaç.

Soczewki kontaktowe
Oczywisty wybór dla osób 
z astygmatyzmem

Nowy Êwiat w soczewkach kontaktowych
Czy jesteÊ gotowy na zmiany?

Czy soczewki kontaktowe sà tak 
KOMFORTOWE, jak chciałbyÊ ˝eby były…

•  zaraz po zało˝eniu? 

•  podczas codziennych 
aktywnoÊci?

•  pod koniec dnia?

Soczewki kontaktowe ACUVUE® OASYS® 
for ASTIGMATISM zapewnià Ci

  CAŁODNIOWÑ OSTROÂå 
WIDZENIA

 CAŁODNIOWY KOMFORT
  WYRAèNIEJSZE WIDZENIE 
ÂWIATA

Zapytaj specjalist´ o mo˝liwoÊç 
wypróbowania bezpłatnej pary soczewek 
ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM!1

1 Badanie i dopasowanie soczewek jest płatne

JeÊli nosisz soczewki kontaktowe i masz astygmatyzm:

Czy masz tak ostry wzrok, jaki chciałbyÊ 
mieç…

•  zaraz po zało˝eniu 
soczewek?

•  wykonujàc codzienne 
czynnoÊci?

•  uprawiajàc sport?

•  oglàdajàc telewizj´?

•  prowadzàc 
samochód nocà?

* Soczewki kontaktowe z filtrem UV nie zast´pujà okularów przeciwsłonecznych 
z filtrem UV, gdy˝ nie zakrywajà całkowicie oczu i okolic wokół nich.

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS®, HYDRACLEAR® i SEE WHAT COULD BE®

  sà znakami zastrze˝onymi na rzecz spółek z grupy Johnson & Johnson. 
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Pacjenci z astygmatyzmem 

zasługujà na  

ostrzejsze widzenie
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Czy masz astygmatyzm?
Wykonaj prosty test

Twoje pytania…
Jak widzà osoby z astygmatyzmem?

Osoby z astygmaty-
zmem nie widzà ostro 
jednoczeÊnie piono-
wych i poziomych 
linii, dlatego oglàdane 
przedmioty z bliska 
i daleka wydajà si´ 
zniekształcone i zama-
zane. 

Czy mi´kkie soczewki kontaktowe mogà 
korygowaç astygmatyzm?

OczywiÊcie, ˝e tak. 
Soczewki kontaktowe 
ACUVUE® OASYS® for 
ASTIGMATISM zosta-
ły zaprojektowanie 
specjalnie dla osób 
z astygmatyzmem. 
Korygujà ostroÊç wzro-
ku lepiej ni˝ typowe, 
sferyczne soczewki 
kontaktowe.

Nowy Êwiat w soczewkach kontaktowych
dla osób z astygmatyzmem

OSTROÂå WIDZENIA PRZEZ CAŁY DZIE¡
W soczewkach kontaktowych ACUVUE® OASYS® 
for ASTIGMATISM wykorzystano przełomowy projekt 
przyspieszonej stabilizacji (Accelerated Stabilization 
Design). Dzi´ki niemu soczewka pozostaje we właÊciwej 
pozycji, zapewniajàc ostre i stabilne widzenie przez cały 
dzieƒ, bez wzgl´du na to, co robisz – pracujesz, prowa-
dzisz samochód nocà, uprawiasz sport czy oglàdasz 
telewizj´.

CAŁODNIOWY KOMFORT
Soczewki kontaktowe ACUVUE® OASYS® for 
ASTIGMATISM sà jedynymi soczewkami dla osób 
z astygmatyzmem produkowanymi z wykorzystaniem 
opatentowanej technologii HYDRACLEAR® PLUS, 
która umo˝liwia po∏àczenie składnika nawil˝ajàcego 
we wn´trzu materiału soczewki zapewniajàc jedwabi-
ste uczucie komfortu. Twoje 
oczy sà naturalnie nawil˝one, 
a soczewki tak samo wygod-
ne od momentu zało˝enia do 
ich zdj´cia przez cały długi 
dzieƒ.

FILTR UV KLASY 1*

Soczewki kontaktowe ACUVUE® OASYS® for 
ASTIGMATISM blokujà 96% UVA oraz 99% UVB i dla-
tego zapewniajà najwy˝szy poziom ochrony przed pro-
mieniowaniem UV (filtr UV klasy 1).

 Nadmierna, bez ochrony, ekspozy-
cja na promieniowanie UV, zwłaszcza 

na promienie słoneczne odbite od piasku, Êniegu, 
czy chodnika mo˝e spowodowaç poparzenie oczu. 
Długotrwała ekspozycja oczu na promieniowanie UV jest 
znaczàcym czynnikiem ryzyka rozwoju zaçmy (utrata 
przejrzystoÊci soczewki ocznej). Filtr UV klasy 1 zawarty 
w soczewkach kontaktowych ACUVUE® OASYS® for 
ASTIGMATISM pomaga chroniç Twoje oczy przed szko-
dliwym promieniowaniem UV.

Jak to działa?

Astygmatyzm wyst´puje w wielu formach. Aby przekonaç 
si´ czy wada dotyczy Ciebie, przykryj jedno oko i spójrz 
na promieniÊcie rozchodzàce si´ linie na rysunku 
powy˝ej. Je˝eli niektóre z linii wydajà Ci si´ ciemniejsze 
ni˝ inne, mo˝liwe, ˝e masz astygmatyzm. ZgłoÊ si´ do 
specjalisty i poproÊ o wykonanie kompleksowego bada-
nia wzroku.

Co to jest astygmatyzm?

Astygmatyzm dotyczy kształtu przedniej powierzchni oka. 
Oko astygmatyczne ma owalny kształt przypominajàcy 
piłk´ do rugby, podczas gdy oko bez astygmatyzmu jest 
okràgłe (przypomina piłk´ do koszykówki).

Oko z astygmatyzmem Oko bez astygmatyzmu

Obraz Êwiata widziany przez  
osob´ z astygmatyzmem

Jak mo˝e wyglàdaç Êwiat

Kiedy Êwiatło przechodzi przez oko bez astygmatyzmu 
promienie skupiajà si´ w jednym punkcie,  natomiast 
gdy przechodzi przez oko astygmatyczne, to promie-
nie ulegajà skupieniu w dwóch punktach powodujàc 
powstanie zamazanego, nieostrego obrazu.


