Novum Marek Janke
http://e-soczewki.com
rafal@novum-grupa.pl

Dane aktualne na dzień: 19-08-2022 22:03

Link do produktu: http://e-soczewki.com/acuvue-2-6-sztuk-w-opakowaniach-lub-w-blistrach-p-139.html

Acuvue 2 - 6 sztuk w
opakowaniach lub w blistrach
Cena

59,99 zł

Cena poprzednia

69,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Acuvue 2 - 6 sztuk w opakowaniach lub w blistrach
Parametry:
Soczewki hydrofilowe
System wymiany I: 2-tygodniowy, tryb noszenia: dzienny
System wymiany II: 1-tygodniowy, tryb noszenia: przedłużony
Krzywizna BC: 8,3mm, 8,7mm
Średnica DIA: 14,0mm
Materiał: etafilcon A
Zawartość wody: 58%
Przep. tlenu DK: 28.0 x 10 -11 (cm2/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35ºC Fatt (boundary corrected, non-edge corrected)
Przep. tlenu DK: 21.4 x 10 -11 (cm2/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35ºC Fatt (boundary corrected, edge corrected)
Grubość centralna (tc): 0.084mm @ -3.00D
Zabarwienie: TAK
Filtr UV: TAK
Opis produktu:
Nowoczesna soczewka kontaktowa ACUVUE® 2 zbudowana jest z niejonowego materiału Etafilcon A o zawartości wody 58%. Posiada doskonałą przepuszczalność dla tlenu, gładką
3-krzywiznową powierzchnię zewnętrzną i cienki brzeg. Cechuje się dużą odpornością na opłaszczanie osadami białkowymi i innymi substancjami zawartymi w filmie łzowym. Wyposażona jest
w filtr UV chroniący przed szkodliwymi promieniowaniem ultrafioletowym - blokuje do 97% promieni UVB i 85% promieni UVA. ACUVUE® 2 świetnie utrzymuje swój pierwotny kształt, przez co
zapewnia doskonałe dopasowanie. Zaprojektowana tak, by komfort jej używania był jak najwyższy. ACUVUE® 2 to zaawansowana technologicznie, nowoczesna soczewka kontaktowa do
systematycznego noszenia dziennego przez 2 tygodnie lub przedłużonego noszenia przez 1 tydzień (bez zdejmowania na noc).
CECHY I KORZYŚCI: Wspaniała korekcja wzroku – 7 na 10 osób które użytkują ACUVUE® 2 uzyskują lepsze widzenie niż 20/20 (20/20, oznacza to, że możesz widzieć wyraźnie z odległości
20 stóp (ponad 6m), dokładnie tak dobrze jak powinieneś widzieć z tej odległości przy dobrym wzroku), łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu z oczu, wyjątkowo komfortowe, posiadają Filtr UV,
jasnoniebieskie zabarwienie ułatwiające posługiwanie się soczewką i wska1nik strony wewnętrznej i zewnętrznej 123.
O szczegóły zapytaj swojego specjalistę!

Producent oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za złe dopasowanie parametrów soczewki takich jak moc, promień, krzywizna (BC) i średnica (DIA).
Przejrzyj instrukcję użytkowania na stronie producenta.
Dodatkowe informacje o soczewkach na stronach:
http://www.acuvue.pl/acuvue2.htm
http://acuvue.com/products-acuvue-2.htm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc: -0.50 , -0.75 , -1.00 , -1.25 , -1.50 , -1.75 , -2.00 , -2.25 , -2.50 , -2.75 , -3.00 , -3.25 , -3.50 , -4.00 , -4.25 , -4.75 , -5.00 ,
-5.25 , -5.50 , -5.75 , -6.00 , -6.50 , -7.00 , -8.00 , -9.00 , -9.50 , -10.00 , -11.00
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