ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
www.optimax.gr

SILICONE family

MΗΝΙΑΙΟΙ

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
υ ψ η λ ή ς δι α π ε ρ α τ ό τ η τ α ς οξ υ γόνο υ

4 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ADDITION
Add +1.00, +1.50,
+2.00, +2.50

-12.00
έως
+6.00

-12.00
έως
+8.00

ΝΕΟΣ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ

-2.75

-12.00
έως
+6.00

CYL -0.75, -1.25,
-1.75, -2,25
AXIS 10O - 180O (10O)

2

Συνοπτικός Κατάλογος Φακών Επαφής

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
Συχνής Αντικατάστασης

5
6
7
8
11
13
14
29

OPTIMAX SILICONE 1DAY
OPTIMAX SILICONE
OPTIMAX SILICONE for ASTIGMATISM
OPTIMAX SILICONE for PRESBYOPIA
OPTIMAX HYALURON 1DAY
OPTIMAX HYALURON
OPTIMAX HYALURON for ASTIGMATISM
IDEAL ASPHERIC

Έγχρωμοι

17
18
19
20
22

QUEEN’S SOLITAIRE
QUEEN’S TWINS
QUEEN’S TRILOGY
QUEEN’S FUN
QUEEN’S ONE

Συμβατικοί Μαλακοί

23
24
25

SL55 UV & SIGMA RX
SL38 & SL38 TORIC
COMFORT SGF & COMFORT SGF TORIC

Σκληροί Αεροδιαπερατοί (ημίσκληροι)

26

SAB RX

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
28
30
33
34

IDEAL UNICA - ΥΓΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ECOsystem ALL in ONE - ΥΓΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
Οφθαλμικές Σταγόνες ECOSYSTEM Eye Drops & EKIDROP, Aναβράζοντα Δισκία OPTIMAX ENZYME
Διάλυμμα υπεροξειδίου του υδρογόνου PEROXIDE
Υγρά Συντήρησης Σκληρών Φακών CONDITIONER R και CLEANER R
Φυσιολογικό Αλατούχο Διάλυμα SALINE

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
35

Βεντουζάκια, Θήκες, Φλουορεσκεΐνη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για παραγγελίες μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα 6948753300 και 2421029204
ή στείλετε fax 24210 29 206 ή να μας στείλετε email στο info@optimax.gr.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε δείγματα εντελώς δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.optimax.gr.

Συνοπτικός Κατάλογος

ΕΤΗΣΙΟΙ

ΕΓΧΡΩΜΟΙ

MHNIAIOI

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ

Όνομασία Φακού

Μεταβατικότητα
Ακτίνα
Οξυγόνου Dk/t Καμπυλότητας

Διάμετρος

Διοπτρίες

OPTIMAX SILICONE
1DAY

109

8.60

14.2

-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -10.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +6.00 (0.50)

OPTIMAX HYALURON
1DAY

33.8

8.60

14.2

-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +6.00 (0.50)

OPTIMAX SILICONE

100

8.60

14.2

Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +8.00 (0.50)

OPTIMAX SILICONE
for Astigmatism

90

8.60

14.2

-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +6.00 (0.50)

OPTIMAX SILICONE
for Presbyopia

90

8.60

14.2

-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +6.00 (0.50)

OPTIMAX HYALURON

31.2

8.60, 8.90

14.2

-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -20.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +12.00 (0.50)

OPTIMAX HYALURON
for Astigmatism

20

8.60

14.2

-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +6.00 (0.50)

IDEAL ASPHERIC

22

8.60

14.2

-0.75 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -15.00 (0.50)
+1.00 έως +4.00 (0.25), +4.50 έως +6.00 (0.50)

QUEEN’S SOLITAIRE
Τριμηνιαίοι

9

8.60

14.2

Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -20.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +20.00 (0.50)

QUEEN’S SOLITAIRE
TORIC Τριμηνιαίοι

13

8.60

14.2

Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +15.00 (0.50)

QUEEN’S SOLITAIRE
MULTIFOCAL
Τριμηνιαίοι

9

8.60

14.2

Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -10.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +15.00 (0.50)

QUEEN’S SOLITAIRE
MULTIFOCAL TORIC
Τριμηνιαίοι

13

8.60

14.2

Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -10.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +08.00 (0.50)

QUEEN’S TWINS
Μηνιαίοι

13

8.60

14.2

Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -20.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +20.00 (0.50)

QUEEN’S TRILOGY
Μηνιαίοι

13

8.60

14.2

Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -20.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +20.00 (0.50)

QUEEN’S TRILOGY
TORIC
Μηνιαίοι

13

8.60

14.2

Plano έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -15.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +15.00 (0.50)

QUEEN’S FUN
Μηνιαίοι

13

8.60

14.2

Plano έως -6.00 (0.25), +0.25 έως +4.00 (0.25)

QUEEN’S FUN&LOOK
Ημερήσιοι

14

8.60

14.2

Plano

QUEEN’S ONE
Ημερήσιοι

25

8.60

14.2

Plano

SL55 UV

19

8.60

14.0

-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -15.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +13.00 (0.50)

SIGMA

21

7.80 έως
9.40 (0.10)

12.00 έως
15.00 (0.10)

-0.25 έως -30.00 (0.25), +0.25 έως +30.00 (0.25)

SL38

9

8.30
8,60
8.90

14.0

-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -20.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +15.00 (0.50)

SL38 TORIC

13

8,60

14.2

-0.25 έως -6.00 (0.25), -6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25), +6.50 έως +15.00 (0.50)

COMFORT SGF

37

7.80 έως
9.40 (0.10)

12.00 έως
15.00 (0.10)

-0.25 έως -20.00 (0.25), +0.25 έως +20.00 (0.25)

COMFORT SGF TORIC

37

7.80 έως
9.40 (0.10)

13.00 έως
15.00 (0.10)

-0.25 έως -20.00 (0.25), +0.25 έως +20.00 (0.25)

Φακών Επαφής
Κύλινδρος

-0.75, -1.25
-1.75, -2.25, -2.75

Άξονας

Πρεσβυωπική
Ισχύ Add

Χρώματα

30 φακοί

σελ. 5

30 φακοί

σελ. 11

3 φακοί

σελ. 6

3 φακοί

σελ. 7

3 φακοί

σελ. 8

3 φακοί

σελ. 13

3 φακοί

σελ. 14

6 φακοί

σελ. 29

Pearl, Yellow, Acqua, Light Blue,
Light Green, Jade, Violet, Spice

2 φακοί

σελ. 17

Pearl, Yellow, Acqua, Light Blue,
Light Green, Jade, Violet, Spice

2 φακοί

σελ. 17

+2.75

Pearl, Yellow, Acqua, Light Blue,
Light Green, Jade, Violet, Spice

2 φακοί

σελ. 17

+2.75

Pearl, Yellow, Acqua, Light Blue,
Light Green, Jade, Violet, Spice

2 φακοί

σελ. 17

Pearl, Yellow, Acqua, Light Blue,
Light Green, Jade, Violet, Spice

2 φακοί

σελ. 18

Pearl, Blue, Ocean, Dark Green,
Light Green, Choco, Yellow, Amber

2 φακοί

σελ. 19

Pearl, Blue, Ocean, Dark Green,
Light Green, Choco, Yellow

2 φακοί

σελ. 19

Full Red, Full Black, Full Yellow,
Pumpkin, Cat Eyes, Bang Eyes

2 φακοί

σελ. 20

Solid Red, Solid White, Solid Black,
Cat Eyes, Cat Eyes Yellow,
Yellow Twilight, Red Viper,
Vampire Queen

5 φακοί

σελ. 20

Pearl, Blue, Green, Choco

10 φακοί

σελ. 22

1 φακός

σελ. 23

1 φακός

σελ. 23

1 φακός

σελ. 24

1 φακός

σελ. 24

1 φακός

σελ. 25

1 φακός

σελ. 25

10 έως 180 (10°)
+1.00, +1.50
+2.00, +2.50

-0.75, -1.25
-1.75, -2.25

-0.75, -1.25, -2.00,
-2.75, -3.50

-0.75, -1.25, -2.00,
-2.75, -3.50

-0.75, -1.25, -2.00,
-2.75, -3.50

-0.75, -1.25 , -2.00,
-2.75, -3.50

-0.25 έως
-8.00 (0.25)

10 έως 180 (10°)

5 έως 180 (5°)

5 έως 180 (5°)

5 έως 180 (5°)

5 έως 180 (5°)

1 έως 180 (1°)

Συσκευασία

*συνοπτικός κατάλογος σκληρών φακών επαφής στη σελ. 26

SILICONE family

ΗΜΕΡHΣΙΟΙ

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

υ ψ η λ ή ς δ ι α π ε ρ α τ ό τ ηυτψ
α ςη λοξ
ή ςυ γόνο
δ ι α π ευρ α τ ό τ η τ α ς οξ υ γόνο υ

μοναδικά προνόμια
για τα μάτια σας!

-10.00
έως
+6.00

κορυφαία ΑΝΕΣΗ
Δείκτης ελαστικότητας MPa 0,30

μέγιστη ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ
Διαπερατότητα οξυγόνου Dk/t 109

αξεπέραστη ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
Περιεκτικότητα Η2Ο 60%

OPTIMA X

SILICONE

MY
BRAND

ðòïûÞî äéáõÛóéíï
ëáé ö÷ éäéöôéëÜ
åôéëÛôá

1 DAY

βλέπε σελ. 37

Ημερήσιος Ασφαιρικός Σιλικόνης

Ο OPTIMAX SILICONE 1DAY αποτελεί
την τελευταία εξέλιξη στους φακούς
επαφής ημερήσιας αντικατάστασης. Ο
καινοτόμος συνδυασμός υλικού σιλικόνης
με 60% περιεκτικότητα σε νερό συνεπάγεται
κορυφαία άνεση (MPa 0,3), μέγιστη
οξυγόνωση (Dk/t 109) και αξεπέραστη
ενυδάτωση (WC 60%). Εντός της συσκευασίας
οι φακοί είναι εμβαπτισμένοι σε υγρό με περιεκτικότητα υαλουρονικού με αποτέλεσμα την απαράμιλλη
αίσθηση δροσιάς κατά την τοποθέτηση των φακών στο μάτι. Ο ασφαιρικός σχεδιασμός προσφέρει έλεγχο
οπτικών εκτροπών με αποτέλεσμα όραση υψηλής ευκρίνειας ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Υλικό

Genifilcon A

Περιεκτικότητα σε νερό

60%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

Ισχύς (POWER)

-0.50 έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως –10.00 (0.50)
+0.50 έως +4.00 (0.25)
+4.50 έως +6.00 (0.50)

Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t

109

Κεντρικό πάχος (t)

0.09

Δείκτης ελαστικότητας

0.3

Απόχρωση

Πράσινη

Αντικατάσταση

Ημερήσια

Συσκευασία

30 τεμάχια

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση μυωπίας • Διόρθωση υπερμετρωπίας
Υψηλή μεταβατικότητα οξυγόνου • Ασφαιρικός σχεδιασμός
Εύκολη εφαρμογή • Αυξημένη άνεση • Πιστότητα αναπαραγωγής
Υπέρλεπτα άκρα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.OPTIMAX.GR
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 6948753300 & 2421029204 ή FAX 24210 29 206 ή ΣΤΕΙΛΤΕ EMAIL INFO@OPTIMAX.GR
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OPTIMA X

SILICONE

MY
BRAND
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åôéëÛôá

βλέπε σελ. 37

Mηνιαίος Aσφαιρικός Σιλικόνης

Ο OPTIMAX SILICONE είναι ένας μηνιαίος φακός
επαφής σιλικόνης υδρογέλης νέας γενιάς με πολύ
υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου.
Ο ασφαιρικός σχεδιασμός του παρέχει όραση υψηλής
ευκρίνειας σε όλες τις συνθήκες φωτισμού και σε
συνδυασμό με τα υπέρλεπτα άκρα του προσφέρουν
αυξημένη άνεση καθιστώντας τον ως τον πλέον
κατάλληλο φακό επαφής για τον απαιτητικό και
πολυάσχολο χρήστη.

Υλικό

Genifilcon A

Περιεκτικότητα σε νερό

45%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

Ισχύς (POWER)

Plano έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25)
+4.50 έως +8.00 (0.50)

Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t

100

Κεντρικό πάχος (t)

0.07

Δείκτης ελαστικότητας

0.8

Απόχρωση

Πράσινη

Αντικατάσταση

Μηνιαία

Συσκευασία

3 τεμάχια

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση μυωπίας • Διόρθωση υπερμετρωπίας
Εύκολη εφαρμογή • Αυξημένη άνεση
Ασφαιρικός σχεδιασμός • Υπέρλεπτα άκρα
Πιστότητα αναπαραγωγής • Υψηλή μεταβατικότητα οξυγόνου

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ
ΚΑΙ ΩΣ PLANO

06

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

OPTIMA X

SILICONE

MY
BRAND

ðòïûÞî äéáõÛóéíï
ëáé ö÷ éäéöôéëÜ
åôéëÛôá

for ASTIGMATISM

βλέπε σελ. 37

Mηνιαίος Aστιγματικός Σιλικόνης

Ο OPTIMAX SILICONE for ASTIGMATISM είναι ένας
μηνιαίος φακός επαφής σιλικόνης υδρογέλης νέας
γενιάς με πολύ υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου
κατάλληλος για την διόρθωση του αστιγματισμού.
Προσφέρει άριστη οπτική οξύτητα και σταθερή
όραση με υψηλά ποσοστά επιτυχίας από την πρώτη
εφαρμογή.

ΝΕΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

-2,75

Υλικό

Genifilcon A

Περιεκτικότητα σε νερό

45%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

Σφαιρική ισχύς (SPH)

Plano έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25)
+4.50 έως +6.00 (0.50)

Κυλινδρική ισχύς (CYL)

-0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75

Άξονας

10 έως 180 (ανά 10°)

Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t

90

Κεντρικό πάχος (t)

0.12

Απόχρωση

Πράσινη

Αντικατάσταση

Μηνιαία

Συσκευασία

3 τεμάχια

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση μυωπίας • Διόρθωση υπερμετρωπίας
Διόρθωση αστιγματισμού • Οπίσθια αστιγματική επιφάνεια
Πιστότητα αναπαραγωγής • Εύκολη εφαρμογή • Αυξημένη άνεση
Πρισματικό αντίβαρο • Υψηλή μεταβατικότητα οξυγόνου

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.OPTIMAX.GR
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 6948753300 & 2421029204 ή FAX 24210 29 206 ή ΣΤΕΙΛΤΕ EMAIL INFO@OPTIMAX.GR
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OPTIMA X

SILICONE
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for PRESBYOPIA

βλέπε σελ. 37

Μηνιαίος Πολυεστιακός Σιλικόνης

Ο OPTIMAX SILICONE for PRESBYOPIA είναι ένας
μηνιαίος φακός επαφής σιλικόνης υδρογέλης νέας
γενιάς με πολύ υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου
κατάλληλος για την διόρθωση της πρεσβυωπίας.
Προσφέρει άριστη οπτική οξύτητα σε όλες τις
αποστάσεις με υψηλά ποσοστά επιτυχίας από την
πρώτη εφαρμογή.

Υλικό

Genifilcon A

Περιεκτικότητα σε νερό

45%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

Σφαιρική ισχύς (SPH)

Plano έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25)
+4.50 έως +6.00 (0.50)

Πρεσβυωπική ισχύς (ADD)

+1.00, +1.50, +2.00, +2.50

Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t

90

Κεντρικό πάχος (t)

0.12

Απόχρωση

Πράσινη

Αντικατάσταση

Μηνιαία

Συσκευασία

3 τεμάχια

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση μυωπίας • Διόρθωση υπερμετρωπίας
Διόρθωση πρεσβυωπίας
Εύκολη εφαρμογή • Αυξημένη άνεση
Υπέρλεπτα άκρα
Πιστότητα αναπαραγωγής • Υψηλή μεταβατικότητα οξυγόνου
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ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο OPTIMAX SILICONE for PRESBYOPIA είναι διαθέσιμος για την διόρθωση μυωπίας έως -12.00
διοπτρίες και υπερμετρωπίας έως +6.00 διοπτρίες. Ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι η
επιλογή μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών addition γα την κοντινή όραση +1.00, +1.50, +2.00, +2.50.
Περισσότερες επιλογές ισούται με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Κατά την επιλογή των
παραμέτρων του αρχικού φακού απλά ακολουθούμε την συνταγή γυαλιών.
1. Επιλέγουμε το σφαιρικό ισοδύναμο διορθώνοντας για την απόσταση vertex
(σιγουρεύουμε ότι έχουμε πρόσφατη συνταγή γυαλιών)
2. Επιλέγουμε το ελάχιστο δυνατό add σύμφωνα με την συνταγή γυαλιών
3. Παραγγέλνουμε τους δοκιμαστικούς πολυεστιακούς φακούς επαφής
Όταν έρθουν οι φακοί επαφής ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
1. Εφαρμόζουμε τους φακούς επαφής στον ασθενή και περιμένουμε 10 λεπτά
2. Ελέγχουμε διόφθαλμα την οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά
(σε συνθήκες κανονικού φωτισμού)
3. Ελέγχουμε την κινητικότητα και την επικέντρωση του φακού στο μάτι
Αν είμαστε ικανοποιημένοι επανεξετάζουμε τον ασθενή μετά από δέκα μέρες

ΕΠΊ ΛΥ ΣΗ ΠΡ ΟΒ Λ ΗΜ ΆΤΩΝ
Σε περίπτωση που απαιτούμε βελτίωση
στην κοντινή όραση:

Σε περίπτωση που απαιτούμε βελτίωση
στην μακρινή όραση:

• Επιλέγουμε το αμέσως υψηλότερο addition

• Επιλέγουμε το αμέσως χαμηλότερο addition

• Αν είμαστε ήδη στο υψηλότερο add στην
επιδιάθλαση προσθέτουμε βήματα +0.25 στο
μη κυρίαρχο μάτι και ελέγχουμε διόφθαλμα
την επίδραση στην μακρινή και την κοντινή
όραση

• Προσθέτουμε βήματα -0.25 στο κυρίαρχο μάτι
και ελέγχουμε διόφθαλμα την επίδραση στην
μακρινή και την κοντινή όραση

• Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
διαφορετικά addition μεταξύ των δύο ματιών
(συνήθως επιλέγοντας το ισχυρότερο add στον
μη κυρίαρχο οφθαλμό)

• Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
διαφορετικά addition μεταξύ των δύο ματιών
(συνήθως επιλέγοντας το χαμηλότερο add στον
κυρίαρχο οφθαλμό)

Π Α ΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ
Λόγω της καινοτόμου γεωμετρίας κοπής των πολυεστιακών φακών OPTIMAX SILICONE for
PRESBYOPIA η συμπεριφορά του κέντρου βάρους είναι παρόμοια με αυτή ενός υπερμετρωπικού
φακού επαφής. Για τον παραπάνω λόγο αν υπάρξει δυσκολία κατά την αφαίρεση συστήνετε πρώτα
το σύρσιμο του φακού στον επιπεφυκότα και μετέπειτα το τσίμπημα του φακού με τα δάκτυλα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.OPTIMAX.GR
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 6948753300 & 2421029204 ή FAX 24210 29 206 ή ΣΤΕΙΛΤΕ EMAIL INFO@OPTIMAX.GR

09

HYALURON family

ΗΜΕΡHΣΙΟΙ

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

µ ε υ α λο υ ρ ον ι κό κα ι φί λτ ρ α u v

-12.00
έως
+6.00

η καθημερινή σας...
ΑΝΑΝΕΩΣΗ

OPTIMA X

HYALURON
1 DAY

MY
BRAND

ðòïûÞî äéáõÛóéíï
ëáé ö÷ éäéöôéëÜ
åôéëÛôá

βλέπε σελ. 37

Hμερήσιος Aσφαιρικός Yδρογέλης με Υαλουρονικό Νάτριο

Ο OPTIMAX HYALURON 1DAY είναι ένας
ημερήσιος φακός επαφής αξεπέραστης
ενυδάτωσης
με
υαλουρονικό
νάτριο
κατάλληλος για ξηρά και ευαίσθητα μάτια.
Ο ασφαιρικός του σχεδιασμός προσφέρει
έλεγχο εκτροπών με αποτέλεσμα να παρέχει
όραση υψηλής ευκρίνειας σε όλες τις
συνθήκες φωτισμού.
Αποτελεί την κορυφαία επιλογή από άποψη υγιεινής μιας και θα χρησιμοποιείται ένας καινούργιος
αποστειρωμένος φακός επαφής κάθε μέρα. Εύκολος χειρισμός και ενσωματωμένη προστασία UV.

Υλικό

Bioxifilcon A

Περιεκτικότητα σε νερό

58%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

Ισχύς (POWER)

-0.25 έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25)
+4.50 έως +6.00 (0.50)

Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t

33.8

Κεντρικό πάχος (t)

0.08

Απόχρωση

Γαλάζια

Αντικατάσταση

Ημερήσια

Συσκευασία

30 τεμάχια

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση υψηλής μυωπίας • Διόρθωση υπερμετρωπίας
Ασφαιρικός σχεδιασμός • Υαλουρονικό Νάτριο • Προστασία UV
Εύκολη εφαρμογή • Αυξημένη άνεση
Πιστότητα αναπαραγωγής

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.OPTIMAX.GR
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 6948753300 & 2421029204 ή FAX 24210 29 206 ή ΣΤΕΙΛΤΕ EMAIL INFO@OPTIMAX.GR
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HYALURON family

MΗΝΙΑΙΟΙ

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

µ ε υ α λο υ ρ ον ι κό κα ι φί λτ ρ α u v

CYL -0.75, -1.25
-1.75, -2.25

-12.00
έως
+6.00

AXIS 10O - 180O (10O)

-20.00
έως
+12.00

8.60 & 8.90

OPTIMA X

HYALURON

MY
BRAND

ðòïûÞî äéáõÛóéíï
ëáé ö÷ éäéöôéëÜ
åôéëÛôá

Mηνιαίος Aσφαιρικός Yδρογέλης με Υαλουρονικό Νάτριο

βλέπε σελ. 37

Ο OPTIMAX HYALURON είναι ένας μηνιαίος φακός
επαφής αξεπέραστης ενυδάτωσης με υαλουρονικό
νάτριο και ενσωματωμένη προστασία UV.
Ο ασφαιρικός του σχεδιασμός προσφέρει έλεγχο
εκτροπών με αποτέλεσμα να παρέχει όραση υψηλής
ευκρίνειας σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.
Διατίθεται σε διευρυμένη γκάμα καλύπτοντας και
υψηλές αμετρωπίες, μυωπία έως -20.00 Dpt και
υπερμετρωπία έως +12.00 Dpt.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ
ΚΑΙ ΣΕ 8.90
Υλικό

Hioxifilcon A

Περιεκτικότητα σε νερό

55%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm, 8.90 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

Ισχύς (POWER)

-0.25 έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -20.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25)
+4.50 έως +12.00 (0.50)

Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t

31.2

Κεντρικό πάχος (t)

0.08

Απόχρωση

Γαλάζια

Αντικατάσταση

Μηνιαία

Συσκευασία

3 τεμάχια

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση υψηλής μυωπίας • Διόρθωση υψηλής υπερμετρωπίας
Ασφαιρικός σχεδιασμός • Υαλουρονικό Νάτριο• Προστασία UV
Εύκολη εφαρμογή • Αυξημένη άνεση • Πιστότητα αναπαραγωγής

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.OPTIMAX.GR
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 6948753300 & 2421029204 ή FAX 24210 29 206 ή ΣΤΕΙΛΤΕ EMAIL INFO@OPTIMAX.GR
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OPTIMA X

HYALURON
for ASTIGMATISM

MY
BRAND

ðòïûÞî äéáõÛóéíï
ëáé ö÷ éäéöôéëÜ
åôéëÛôá

βλέπε σελ. 37

Mηνιαίος Aστιγματικός Yδρογέλης με Υαλουρονικό Νάτριο
Ο OPTIMAX HYALURON for ASTIGMATISM είναι
ένας μηνιαίος αστιγματικός φακός επαφής αξεπέραστης ενυδάτωσης με υαλουρονικό νάτριο και
ενσωματωμένη προστασία UV.
Προσφέρει άριστη οπτική οξύτητα και σταθερή
όραση με υψηλά ποσοστά επιτυχίας από την πρώτη
εφαρμογή.

Υλικό

Hioxifilcon A

Περιεκτικότητα σε νερό

55%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

Σφαιρική ισχύς (SPH)

Plano έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +4.00 (0.25)
+4.50 έως +6.00 (0.50)

Κυλινδρική ισχύς (CYL)

-0.75, -1.25, -1.75, -2.25

Άξονας

10 έως 180 (ανά 10°)

Μεταβατικότητα Οξυγόνου Dk/t

20

Κεντρικό πάχος (t)

0.12

Απόχρωση

Γαλάζια

Αντικατάσταση

Μηνιαία

Συσκευασία

3 τεμάχια

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση υψηλής μυωπίας • Διόρθωση υψηλής υπερμετρωπίας
Ασφαιρικός σχεδιασμός
Υαλουρονικό Νάτριο • Προστασία UV
Εύκολη εφαρμογή • Αυξημένη άνεση
Πιστότητα αναπαραγωγής
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ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΡΩΜΟΙ

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ KAI
ΜΕ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ KAI
ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΙ

Τριμηνιαίοι Έγχρωμοι - Τεχνολογία 1Tone

Οι Queen’s Solitaire είναι φακοί επαφής τριμηνιαίας αντικατάστασης
που παρέχουν φυσικό και αξεπέραστο αποτέλεσμα. Αλλάζουν το χρώμα
των ματιών αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το φυσικό τους περίγραμμα.
Έχουν εξαιρετική πιστότητα αναπαραγωγής, άψογη επικέντρωση και
ποικιλία από ελκυστικά και ζωντανά χρώματα. Παρέχουν αυξημένη
άνεση και διατίθενται σε υψηλές αμετρωπίες έως ±20.00 διοπτρίες.
Είναι διαθέσιμοι και με αστιγματισμό καλύπτοντας κυλίνδρους έως -3.50
διοπτρίες.
Υλικό

Polymacon

Polymacon

Ocufilcon

Περιεκτικότητα σε νερό

38%

38%

43%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

8.60 mm

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.0 mm

14.0 mm

14.2 mm

Ισχύς (POWER)

SPH
Plano
-0.25 έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -20.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25)
+6.50 έως +20.00 (0.50)

SPH
Plano
-0.25 έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -10.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25)
+6.50 έως +15.00 (0.50)
ADD +2.75

SPH
Plano έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25)
+6.50 έως +15.00 (0.50)
CYL -0.75, -1.25, -2.00,
-2.75, -3.50
AXIS 5 έως 180 (ανά 5°)

Διαπερατότητα Οξυγόνου Dk 9

9

13

Κεντρικό πάχος (t)

0.11

0.11

0.11

Αντικατάσταση

Τριμηνιαία

Τριμηνιαία

Τριμηνιαία

Συσκευασία

2 τεμάχια

2 τεμάχια

2 τεμάχια

Χρώματα

Pearl, Yellow, Acqua, Light-Blue, Light-Green, Jade, Violet, Spice

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία 1Tone (μονόχρωμοι)
Άψογο αισθητικό αποτέλεσμα • Άψογη επικέντρωση • Διόρθωση υψηλής μυωπίας
Διόρθωση υψηλής υπερμετρωπίας • Διόρθωση αστιγματισμού • Διόρθωση πρεσβυοπίας
Δυναμική σταθεροποίηση • Εύκολη εφαρμογή • Πιστότητα αναπαραγωγής • Αυξημένη άνεση
ACQUA

JADE

SPICE

PEARL

LIGHT BLUE

LIGHT GREEN

VIOLET

YELLOW

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.OPTIMAX.GR
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 6948753300 & 2421029204 ή FAX 24210 29 206 ή ΣΤΕΙΛΤΕ EMAIL INFO@OPTIMAX.GR
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Μηνιαίοι Έγχρωμοι - Τεχνολογία 2Tone

Οι Queen’s Twins είναι μία κλασική σειρά φακών επαφής μηνιαίας
αντικατάστασης που δίνουν ένα ρομαντικό άγγιγμα στο βλέμμα
σας. Το χρώμα πλαισιώνεται από περίγραμμα, δίνοντας έντονη
λάμψη που μαγνητίζει τα βλέμματα.
Έχουν εξαιρετική πιστότητα αναπαραγωγής, άψογη επικέντρωση
και ποικιλία από ελκυστικά και ζωντανά χρώματα. Παρέχουν
αυξημένη άνεση και διατίθενται σε υψηλές αμετρωπίες έως
±20.00 διοπτρίες.
Υλικό

Ocufilcon

Περιεκτικότητα σε νερό

43%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

Ισχύς (POWER)

Plano
-0.25 έως -6.00 (0.25) -6.50 έως -20.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25) +6.50 έως +20.00 (0.50)

Διαπερατότητα
Οξυγόνου Dk

13

Κεντρικό πάχος (t)

0.11

Αντικατάσταση

Μηνιαία

Συσκευασία

2 τεμάχια

Χρώματα

Pearl, Yellow, Acqua, Light-Blue, Light-Green, Jade, Violet, Spice

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία 2Tone (δίχρωμοι)
Άψογο αισθητικό αποτέλεσμα • Άψογη επικέντρωση • Διόρθωση υψηλής μυωπίας
Διόρθωση υψηλής υπερμετρωπίας • Εύκολη εφαρμογή • Πιστότητα αναπαραγωγής
Αυξημένη άνεση
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ACQUA

JADE

SPICE

PEARL

LIGHT BLUE

LIGHT GREEN

VIOLET

YELLOW

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ KAI
ΜΕ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ

Μηνιαίοι Έγχρωμοι - Τεχνολογία 3Tone

Οι Queen’s Trilogy είναι μία σειρά φακών επαφής μηνιαίας αντικατάστασης
που προσδίδουν αξία στις προσωπικές σας στιγμές. Η σειρά αλλάζει το
χρώμα, τονίζει το περίγραμμα, και προσδίδει βάθος στη κόρη, χάρη στη
τεχνολογία 3tone. Τρείς λεπτές αποχρώσεις συνώνυμες της κομψότητας.
Έχουν εξαιρετική πιστότητα αναπαραγωγής, άψογη επικέντρωση και
ποικιλία από ελκυστικά και ζωντανά χρώματα. Παρέχουν αυξημένη
άνεση και διατίθενται σε υψηλές αμετρωπίες έως ±20.00 διοπτρίες.
Είναι διαθέσιμοι και με αστιγματισμό καλύπτοντας κυλίνδρους έως -3.50
διοπτρίες.
Υλικό

Ocufilcon

Ocufilcon Α

Περιεκτικότητα σε νερό

43%

43%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

14.2 mm

SPH
Plano
-0.25 έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -20.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25)
+6.50 έως +20.00 (0.50)

SPH
Plano έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -15.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25)
+6.50 έως +15.00 (0.50)
CYL -0.75, -1.25, -2.00,
-2.75, -3.50
AXIS 5 έως 180 (ανά 5°)

Ισχύς (POWER)

Διαπερατότητα Οξυγόνου Dk

13

13

Κεντρικό πάχος (t)

0.11

0.11

Αντικατάσταση

Μηνιαία

Μηνιαία
2 τεμάχια

Συσκευασία

2 τεμάχια

Χρώματα

Pearl, Blue, Ocean, Dark Green, Light Green, Choco, Amber, Yellow

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία 3Tone (τρίχρωμοι)
Άψογο αισθητικό αποτέλεσμα • Άψογη επικέντρωση • Διόρθωση υψηλής μυωπίας
Διόρθωση υψηλής υπερμετρωπίας • Διόρθωση αστιγματισμού • Δυναμική σταθεροποίηση
Εύκολη εφαρμογή• Πιστότητα αναπαραγωγής • Αυξημένη άνεση
OCEAN

DARK GREEN

CHOCO

PEARL

BLUE

LIGHT GREEN

AMBER

YELLOW
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΙ

ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

Οι QUEEN’S FUN είναι μια ιδιαίτερη σειρά φακών επαφής για τις περιόδους των Αποκριών, του Halloween
και της Πρωτοχρονιάς. Είναι διαθέσιμοι σε δέκα χρώματα μηνιαίας αντικατάστασης με η χωρίς βαθμό και
σε πέντε χρώματα ημερήσιας αντικατάστασης χωρίς βαθμό. Έχουν εξαιρετική πιστότητα αναπαραγωγής,
άψογη επικέντρωση και ποικιλία από ζωντανά χρώματα που θα σας κάνουν να τραβήξετε όλα τα βλέμματα.
Υλικό

Ocufilcon

Polymacon

Polyhema

Περιεκτικότητα σε νερό

43%

38%

43%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

8.60 mm

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.0 mm

14.0 mm

14.2 mm

Ισχύς (POWER)

Plano
-0.25 έως -6.00 (0.25)
+0.25 έως +4.00 (0.25)

Plano
-0.25 έως -6.00 (0.25)
+0.25 έως +4.00 (0.25)

Plano

Διαπερατότητα Οξυγόνου
13
(Dk)

9

10

Κεντρικό πάχος (t)

0.11

0.11

0.07

Αντικατάσταση

Μηνιαία

Μηνιαία

Ημερήσια

Συσκευασία

2 τεμάχια

2 τεμάχια

5 τεμάχια

Χρώματα

Full Red, Full White, Full
Black, Full Yellow, Pumpkin

Cat Eyes, Bank Eyes

Solid White, Solid Red,
Solid Black, Cat Eye, Cat
Eye Yellow, Vampire Queen,
Yellow Twilight, Red Viper

Χαρακτηριστικά

Άψογο αισθητικό αποτέλεσμα
Άψογη επικέντρωση
Διόρθωση μυωπίας
Διόρθωση υπερμετρωπίας
Εύκολη εφαρμογή
Πιστότητα αναπαραγωγής
Αυξημένη άνεση
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YELLOW TWILIGHT

RED VIPER

SOLID BLACK

SOLID WHITE

SOLID RED

CAT EYE YELLOW

CAT EYE

VAMPIRE QUEEN

FULL BLACK

FULL RED

FULL YELLOW

ΗΜΕΡHΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
& ΜΕ ΒΑΘΜΟ

CAT EYE

BANG WHITE

PUMPKIN

Ημερήσιοι Έγχρωμοι – Τεχνολογία 3Tone

Οι QUEEN’S ONE είναι έγχρωμοι φακοί επαφής ημερήσιας αντικατάστασης με απαράμιλλη άνεση.
Κατάλληλοι για όσους επιθυμούν συχνές αλλαγές του
χρώματος των ματιών για το τέλειο ταίριασμα με την
εκάστοτε εμφάνιση και διάθεση. Διαθέσιμοι σε τέσσερα
χρώματα (γκρι, μπλε, πράσινο, καστανό) που παρέχουν
φυσικό και αξεπέραστο αποτέλεσμα. Έχουν εξαιρετική
πιστότητα αναπαραγωγής και άψογη επικέντρωση.

Υλικό

Methafilcon

Περιεκτικότητα σε νερό

55%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

Ισχύς (POWER)

Plano

Διαπερατότητα Οξυγόνου Dk

20

Κεντρικό πάχος (t)

0.08

Αντικατάσταση

Ημερήσια

Συσκευασία

10 τεμάχια

Χρώματα

Pearl, Blue, Green, Choco

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία 3Tone (τρίχρωμοι)
Άψογο αισθητικό αποτέλεσμα • Άψογη επικέντρωση
Εύκολη εφαρμογή • Αυξημένη άνεση
Πιστότητα αναπαραγωγής

BLUE

22

CHOCO

GREEN

PEARL

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

SL55 UV
Ο SL55 UV είναι ένας συμβατικός φακός επαφής ετήσιας
αντικατάστασης κατασκευασμένος σε τόρνο με πιστότητα αναπαραγωγής και εξαιρετική οπτική οξύτητα.
Το ποσοστό υδροφιλίας του 55% σε συνδυασμό
με τα λεπτά άκρα του φακού τον καθιστούν
κατάλληλο για ευαίσθητα μάτια παρέχοντας
αυξημένη άνεση καθ’ όλη την διάρκεια της
μέρας.

Ετήσιος Σφαιρικός
Υλικό

Hefilcon B

Περιεκτικότητα σε νερό 55%
Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.0 mm

Ισχύς (POWER)

-0.25 έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -15.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25)
+6.50 έως +13.00 (0.50)

Διαπερατότητα
Οξυγόνου Dk
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Κεντρικό πάχος (t)

0.10

Απόχρωση

Γαλάζια

Αντικατάσταση

Ετήσια

Συσκευασία

1 τεμάχιο

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση μυωπίας
Διόρθωση υπερμετρωπίας
Προστασία UV
Εύκολη εφαρμογή
Πιστότητα αναπαραγωγής
Αυξημένη άνεση

SIGMA (Rx)
Ο Sigma (Rx) είναι φακός
ετήσιας
αντικατάστασης
κατάλληλος για πολύ υψηλές
αμετρωπίες, διαθέσιμος για
μυωπία έως -30.00 Dpt και
υπερμετρωπία έως +30.00
Dpt.
Ο εφαρμοστής έχει την δυνατότητα πλήρης
παραμετροποίησης πέραν των διοπτριών
και της ακτίνας καμπυλότητας άλλα και της
διαμέτρου. Κατασκευάζετε με τόρνο και έχει
άριστη πιστότητα αναπαραγωγής.

Ετήσιος Σφαιρικός
Ειδικής Κατασκευής
Υλικό

Hioxifilcon A

Περιεκτικότητα σε νερό 59%
Καμπυλότητα (BC)

7.80 έως 9.40 mm (0.10)

Διάμετρος (DIAM)

12.0 έως 15.0 mm (0.10)

Ισχύς (POWER)

-0.25 έως -30.00 (0.25)
+0.25 έως +30.00 (0.25)

Διαπερατότητα
Οξυγόνου Dk
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Κεντρικό πάχος (t)

0.11

Απόχρωση

Λευκή

Αντικατάσταση

Ετήσια

Συσκευασία

1 τεμάχιο

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση υψηλής μυωπίας
Διόρθωση υψηλής
υπερμετρωπίας
Πλήρης παραμετροποίηση
Εύκολη εφαρμογή
Πιστότητα αναπαραγωγής
Αυξημένη άνεση
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SL38 (Rx)

Ετήσιος Σφαιρικός
Ειδικής Κατασκευής

Ο SL38 (Rx) είναι ένας
συμβατικός φακός επαφής
ετήσιας αντικατάστασης
κατασκευασμένος σε τόρνο με πιστότητα αναπαραγωγής και εξαιρετική
οπτική οξύτητα.
Είναι διαθέσιμος σε τρείς διαφορετικές
καμπυλότητες για να καλύπτουν μεγαλύτερο
εύρος κερατομετρικών διαστάσεων.

Υλικό

Polymacon

Περιεκτικότητα σε νερό 38%
Καμπυλότητα (BC)

8.30 / 8.60 / 8.90 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.0 mm

Ισχύς (POWER)

-0.25 έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως –20.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25)
+6.50 έως +15.00 (0.50)

Διαπερατότητα
Οξυγόνου Dk

9

Κεντρικό πάχος (t)

0.11

Απόχρωση

Λευκή

Αντικατάσταση

Ετήσια

Συσκευασία

1 τεμάχιο

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση υψηλής μυωπίας
Διόρθωση υψηλής υπερμετρωπίας
3 καμπυλότητες
Εύκολη εφαρμογή
Πιστότητα αναπαραγωγής
Αυξημένη άνεση

SL38 TORIC (Rx)
Ο SL38 Toric (Rx) είναι
ένας συμβατικός φακός
επαφής ετήσιας αντικατάστασης κατάλληλος για
την διόρθωση του αστιγματισμού.
Αποτελεί μια προσιτή επιλογή για την διόρθωση αστιγματισμού έως -3.50
διοπτρίες. Είναι κατασκευασμένος σε τόρνο με
πιστότητα αναπαραγωγής και εξαιρετική οπτική
οξύτητα.
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Ετήσιος Αστιγματικός
Ειδικής Κατασκευής
Υλικό

Ocufilcon

Περιεκτικότητα σε νερό 43%
Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

Σφαιρική ισχύς (SPH)

Plano έως –6.00 (0.25)
-6.50 έως -12.00 (0.50)
+0.25 έως +6.00 (0.25)
+6.50 έως +15.00 (0.50)

Κυλινδρικής ισχύς (CYL) -0.75 / -1.25 / -2.00 / -2.75 / -3.50
Άξονας

5 έως 180 (5°)

Διαπερατότητα
Οξυγόνου Dk

13

Κεντρικό πάχος (t)

0.11

Απόχρωση

Λευκή

Αντικατάσταση

Ετήσια

Συσκευασία

1 τεμάχιο

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση μυωπίας
Διόρθωση υπερμετρωπίας
Διόρθωση αστιγματισμού
Δυναμική σταθεροποίηση
Πιστότητα αναπαραγωγής
Αυξημένη άνεση

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

COMFORT SGF (Rx)
Ο Comfort SGF (Rx) είναι η
κορυφαία επιλογή στην γκάμα
των συμβατικών φακών επαφής ετήσιας αντικατάστασης
κατάλληλος για δύσκολες εφαρμογές σε υψηλές αμετρωπίες.
Ο
εφαρμοστής
έχει
την
δυνατότητα
πλήρης
παραμετροποίησης
πέραν των διοπτριών και της ακτίνας
καμπυλότητας άλλα και της διαμέτρου.
Η καινοτόμος σύνθεση του υλικού κατασκευής
παρέχει υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου για
αυξημένη άνεση καθ’ όλη την διάρκεια της
ημέρας και προστασία των οφθαλμικών δομών.
Κατασκευάζεται με τόρνο και έχει άριστη
πιστότητα αναπαραγωγής.

Υλικό

Ετήσιος Σφαιρικός
Ειδικής Κατασκευής
Hioxifilcon B

Περιεκτικότητα σε νερό 49%
Καμπυλότητα (BC)

7.80 έως 9.40 mm (0.10)

Διάμετρος (DIAM)

12.0 έως 15.0 mm (0.10)

Σφαιρική ισχύς (SPH)

-0.25 έως -20.00 (0.25)
+0.25 έως +20.00 (0.25)

Διαπερατότητα
Οξυγόνου Dk

37

Κεντρικό πάχος (t)

0.11

Απόχρωση

Λευκή

Αντικατάσταση

Ετήσια

Συσκευασία

1 τεμάχιο

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση υψηλής μυωπίας
Διόρθωση υψηλής υπερμετρωπίας
Πλήρης παραμετροποίηση
Υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου
Πιστότητα αναπαραγωγής
Αυξημένη άνεση

COMFORT SGF TORIC (Rx)
Ο Comfort SGF Toric (Rx) είναι
η κορυφαία επιλογή στην
γκάμα των συμβατικών φακών
επαφής ετήσιας αντικατάστασης για διόρθωση υψηλού
αστιγματισμού.
Ο εφαρμοστής έχει την
δυνατότητα πλήρης παραμετροποίησης των
διοπτριών έως ±20.00 διοπτρίες, του αστιγματισμού έως -8.00 διοπτρίες, του άξονα ανά
1°, της ακτίνας καμπυλότητας και της διαμέτρου.
Η καινοτόμος σύνθεση του υλικού κατασκευής
παρέχει υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου
για αυξημένη άνεση καθ’ όλη την διάρκεια
της ημέρας και προστασία των οφθαλμικών
δομών. Κατασκευάζετε με τόρνο και έχει άριστη
πιστότητα αναπαραγωγής.

Υλικό

Ετήσιος Αστιγματικός
Ειδικής Κατασκευής

Hioxifilcon B

Περιεκτικότητα σε νερό 49%
Καμπυλότητα (BC)

7.80 έως 9.40 mm (0.10)

Διάμετρος (DIAM)

13.0 έως 15.0 mm (0.10)

Σφαιρική ισχύς (SPH)

Plano έως -20.00 (0.25)
+0.25 έως +20.00 (0.25)

Κυλινδρικής ισχύς (CYL) -0.50 έως -8.00 (0.25)
Άξονας

1 έως 180 (1°)

Διαπερατότητα
Οξυγόνου Dk

37

Κεντρικό πάχος (t)

0.11

Απόχρωση

Λευκή

Αντικατάσταση

Ετήσια

Συσκευασία

1 τεμάχιο

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση υψηλής μυωπίας
Διόρθωση υψηλής υπερμετρωπίας
Διόρθωση υψηλού αστιγματισμού
Πρισματικό αντίβαρο
Οπίσθια πρισματική επιφάνεια
Πλήρης παραμετροποίηση
Υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου
Πιστότητα αναπαραγωγής
Αυξημένη άνεση
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SAB Rx

Σκληροί Άεροδιαπερατοί
Φακοί Επαφής
Οι οικογένεια των σκληρών αεροδιαπερατών (ημίσκληρων) φακών επαφής
SAB αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές της κατηγορίας. Πρόκειται για
εξατομικευμένους φακούς επαφής νέας γενιάς που κατασκευάζονται με τόρνο.
Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι με δυνατότητα επιλογής των διοπτριών, της
καμπυλότητας, της διαμέτρου, του γεωμετρικού σχεδιασμού και της πρώτης
ύλης. Κατασκευάζονται σε σφαιρικούς, ασφαιρικούς, τορικούς, πολυεστιακούς,
κερατοκωνικούς και αντίστροφης γεωμετρίας.
Ο χαμηλός συντελεστής τριβής ελαχιστοποιεί την αλληλεπίδραση με τα βλέφαρα έχοντας σαν αποτέλεσμα
μία άνετη εφαρμογή. Η δυνατότητα επιλογής υλικών υψηλής διαπερατότητας εξασφαλίσουν μία υγιή και
απροβλημάτιστη εφαρμογή. Ο ασφαιρικός σχεδιασμός εξασφαλίζει διευρυμένη οπτική ζώνη και ομαλότερη
ροή των δακρύων κάτω από τον φακό.

Υλικό
SAB

FluroPerm 30

SAB HD

FluroPerm 92

SAB ASPHERIC

FluroPerm 30

SAB ASPHERIC HD

FluroPerm 92

SAB TORIC INTERNAL

FluroPerm 30

SAB TORIC INTERNAL HD

FluroPerm 92

SAB TORIC EXTERNAL

FluroPerm 30

Καμπυλότητα

FluroPerm 30

SAB KERATOCONUS

FluroPerm 30

SAB KERATOCONUS HD

FluroPerm 92

Σφαίρωμα

Asphericity 0.1 έως 1.0
7.00 έως 10.00
(0.05)

8.00 έως 12.00
(0.10)

+35.00 έως
-35.00 (0.25)

Internal 0.10 έως 1.00
(0.05)
External -0.75 έως -2.00
(0.25)

SAB TORIC EXTERNAL HD FluroPerm 92
SAB MULTIFOCAL

Διάμετρος

Add +0.75 έως +4.00
(0.25)
5.00 έως 8.00
(0.05)

Fluroperm 30: Διαπερατότητα οξυγόνου 30 | Δείκτης διάθλασης 1.466 | Γωνία διαβροχής 12.8
Απόχρωση: μπλέ, πράσινη, γκρί, διάφανη
Fluroperm 92: Διαπερατότητα οξυγόνου 92 | Δείκτης διάθλασης 1.453 | Γωνία διαβροχής 16.0
Απόχρωση: μπλέ
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ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ή Κ Α Μ Π Υ Λ Ό Τ Η Τ Α Σ Γ ΙΑ Δ Ι Ά Μ Ε Τ Ρ Ο Ø 9 . 4 0
Διαφορά μεταξύ των δύο μεσημβρινών του κερατοειδούς μικρότερη από 0.20
Καμπυλότητα Φακού (BC) = Επίπεδος μεσημβρινός (FlatK) + 0.05
Διαφορά μεταξύ των δύο μεσημβρινών του κερατοειδούς από 0.25 έως 0.40
Καμπυλότητα Φακού (BC) = Επίπεδος μεσημβρινός (FlatK)
Διαφορά μεταξύ των δύο μεσημβρινών του κερατοειδούς μεταξύ 0.45 έως 0.60
Καμπυλότητα Φακού (BC) = Επίπεδος μεσημβρινός (FlatK) - 0.05
Διαφορά μεταξύ των δύο μεσημβρινών του κερατοειδούς άνω του 0.65
Καμπυλότητα Φακού (BC) = Επίπεδος Μεσημβρινός - (Επίπεδος μεσημβρινός - Κυρτός Μεσημβρινός/6)
Σε περιπτώσεις κερατοειδικού αστιγματισμού άνω των 3.00 διοπτριών συστήνεται η επιλογή τορικού σχεδιασμού.

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
SAB RX
Καλή εφαρμογή

Σφικτή εφαρμογή

Χαλαρή εφαρμογή

Επιλέγουμε τον πρώτο φακό χρησιμοποιώντας τον
προηγούμενο πίνακα και τον εφαρμόζουμε. Μετά
από 15 λεπτά εκτιμούμε την εφαρμογή με χρήση
φλουορεσκεϊνης και κάνουμε τις απαραίτητες
διορθώσεις. Όταν είμαστε ικανοποιημένοι με
την εφαρμογή προχωράμε στην επιδιάθλαση για
την επιλογή της τελικής ισχύος του φακού που
θα παραγγείλουμε. Σε περιπτώσεις εμπειρικής
εφαρμογής, δηλαδή εφαρμογής χωρίς την χρήση
διαγνωστικού σετ, απαιτείται συνταγή γυαλιών,
καμπυλότητες και διάμετρος κερατοειδούς.
Η εταιρία μας θα σας βοηθήσει με τα υπόλοιπα.

Στις περιπτώσεις κερατόκωνου είναι απαραίτητη
η δοκιμή διαγνωστικών φακών με χρήση
φλουορεσκεϊνης για την εκτίμηση της εφαρμογής
του φακού. Σαν σημείο εκκίνησης μπορεί να
επιλεγεί καμπυλότητα φακού ίση με την μέση
τιμή των δύο μεσημβρινών του κερατοειδούς. Με
το πέρας 15 λεπτών παρατηρούμε την εφαρμογή
και κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές μέχρι να
είμαστε ικανοποιημένοι από την εφαρμογή.
Στην συνέχεια προχωράμε στην επιδιάθλαση για
την επιλογή της κατάλληλης ισχύος.

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
SAB
KERATOCONUS RX
Καλή εφαρμογή

Η OPTIMAX διαθέτει διαγνωστικά σετ τα οποία
Σφικτή εφαρμογή
Χαλαρή εφαρμογή
αποστέλλονται δωρεάν στον εφαρμοστή με στόχο
την επιλογή του καταλληλότερου φακού επαφής.Σε περίπτωση που απαιτηθεί για όλες τις ειδικές
εφαρμογές παρέχετε τεχνική βοήθεια από πτυχιούχο Οπτομέτρη.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.OPTIMAX.GR
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27

ΥΓΡΟ
ΦΡΟΝΤΙΔΆΣ
ΜΆΛΆΚΩΝ
ΦΆΚΩΝ ΕΠΆΦΗΣ
Το IDEAL UNICA είναι ένα διάλυμα
πλήρους φροντίδας κατάλληλο για
την απολύμανση και αποθήκευση
όλων των τύπων μαλακών φακών
επαφής.
Διαθέτει παράγοντες αφαίρεσης
πρωτεϊνικών εναποθέσεων οι οποίες
συσσωρεύονται στην επιφάνεια των
φακών επαφής με τη χρήση.
Διαθέσιμο σε συσκευασία των 380ml.

ΜΗΝΙΆΙΟΣ
ΆΣΦΆΙΡΙΚΟΣ
ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ

Υλικό

Methafilcon A

Περιεκτικότητα σε νερό

55%

Καμπυλότητα (BC)

8.60 mm

Διάμετρος (DIAM)

14.2 mm

Ισχύς (POWER)

-0.75 έως -6.00 (0.25)
-6.50 έως -15.00 (0.50)
+1.00 έως +4.00 (0.25)
+4.50 έως +6.00 (0.50)

Ο IDEAL ASPHERIC είναι ένας
μηνιαίος φακός επαφής με ενσωματωμένη προστασία UV.

Μεταβατικότητα
Οξυγόνου Dk/t

22

Κεντρικό πάχος (t)

0.10

Διατίθεται σε συσκευασία των
6 τεμαχίων και έχει ασφαιρικό
σχεδιασμό παρέχοντας όραση
υψηλής ευκρίνειας σε όλες τις
συνθήκες φωτισμού.

Απόχρωση

Γαλάζια

Αντικατάσταση

Μηνιαία

Συσκευασία

6 τεμάχια

Χαρακτηριστικά

Διόρθωση μυωπίας
Διόρθωση υπερμετρωπίας
Ασφαιρικός σχεδιασμός
Προστασία UV
Εύκολη εφαρμογή
Πιστότητα αναπαραγωγής
Αυξημένη άνεση

IDEAL ASPHERIC

ΤΟ ΥΓΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ…

που θα αγαπήσετε!

νέα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Α ΠΟ ΚΛ ΕΙ ΣΤΙ Κ Α ΣΕ
Κ ΑΤΑ Σ Τ ΗΜΑΤΑ ΟΠ ΤΙ Κ ΩΝ

To ECOsystem All in One είναι ένα διάλυμα πλήρους φροντίδας κατάλληλο για
τον καθαρισμό όλων των μαλακών φακών επαφής. Έχει ισχυρή απολυμαντική
δράση και παρέχει διπλή ασφάλεια χάρη στην εσωκλειόμενη αντιμικροβιακή
θήκη φακών επαφής με ιόντα αργύρου. Οι παράγοντες αφαίρεσης πρωτεϊνικών
εναποθέσεων καθαρίζουν την επιφάνεια των φακών και το υαλουρονικό νάτριο
παρέχει αξεπέραστη ενυδάτωση για περισσότερες ώρες άνετης χρήσης των
φακών επαφής. Διαθέσιμο σε συσκευασίες των 380ml και 100ml.

Αξεπέραστη ενυδάτωση
με υαλουρονικό νάτριο

Ισχυρή απολυμαντική δράση
συν παράγοντες αφαίρεσης πρωτεϊνών

Αντιμικροβιακή θήκη φακών επαφής
με ιόντα αργύρου
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ECOSYSTEM

EYE DROPS

Ενυδατικές Οφθαλμικές Σταγόνες
με Υαλουρονικό Νάτριο

Οι οφθαλμικές σταγόνες ECOSYSTEM Eye Drops χρησιμοποιούνται για την ενυδάτωση
των ματιών. Λιπαίνουν και δίνουν μία αίσθηση άμεσης και διαρκούς ανακούφισης.
Είναι ιδανικές για χρήση με φακούς επαφής αποκαθιστώντας το επιθυμητό επίπεδο
διαβροχής. Χάρη στις έντονες βισκοελαστικές ιδιότητες του Υαλουρονικού Νατρίου
βελτιώνετε η βιοσυμβατότητα και η λίπανση κατά την χρήση φακών επαφής.
Διατίθεται σε συσκευασία των 20ml.

EKIDROP

Ενυδατικές Οφθαλμικές Σταγόνες
με Φυτικά Εκχυλίσματα

Οι οφθαλμικές σταγόνες EKIDROP χρησιμοποιούνται για την ενυδάτωση των ματιών.
Είναι ιδανικές για χρήση με φακούς επαφής και αποτελούν την τελευταία γενιά
προϊόντων που παρέχουν ανακούφιση σε στεγνά και κουρασμένα μάτια. Η σύνθεση
τους περιλαμβάνει μόρια φυτικής προέλευσης κάνοντας χρήση των εγγενών ιδιοτήτων
του βότανου Εχινάκεια (Echinacea) και σπόρων Ηλίανθου. Η ειδική μέθοδος εκχύλισης
της Εχινάκειας παράγει βλαστοκύτταρα με αναγνωρισμένες ιδιότητες ενυδάτωσης και
αποκατάστασης, φυτοστερόλες με μαλακτική δράση, αμινοξέα με θρεπτικές ιδιότητες
και μέταλλα με δράση στην οσμωτική ισορροπία. Το απόσταγμα του Ηλίανθου επίσης έχει χαλαρωτικές,
ενυδατικές και θρεπτικές ιδιότητες παρέχοντας απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως χολίνη, ινοσιτόλη και
γλυκερόλη. Διατίθεται σε συσκευασία των 20ml.

OPTIMAX ENZYME

Αναβράζοντα Δισκία
Πρωτεϊνικού Καθαρισμού

Τα ενζυματικά αναβράζοντα δισκία OPTIMAX ENZYME έχουν έντονη
πρωτεολυτική δράση και χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση
πρωτεϊνικών εναποθέσεων που συσορέυονται με την χρήση στην
επιφάνεια των φακών επαφής. Είναι κατάλληλα για χρήση σε όλους
τους τύπους φακών επαφής, τόσο σε μαλακούς όσο και σε σκληρούς
αεροδιαπερατούς (ημίσκληρούς). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
οποιοδήποτε συνδυασμό υγρού συντήρησης φακών επαφής (χημικά,
υπεροξείδια, RGP conditioner) η με φυσιολογικό ορό. Η χρήση τους
βοηθά στον βαθύτερο καθαρισμό των φακών επαφής παρατείνοντας την διάρκεια ζωής τους. Επίσης βελτιώνει
την άνεση και την βιοσυμβατότητα τους κατά την χρήση.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.OPTIMAX.GR
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PEROXIDΕ

Υγρό συντήρησης Μαλακών Φακών Επαφής

Το PEROXIDE είναι ένα διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου για την απολύμανση
των μαλακών φακών επαφής. Αποτελεί την κορυφαία επιλογή στα καθαριστικά
μαλακών φακών επαφής με πολύ ισχυρή απολυμαντική δράση σε ένα μεγάλο εύρος
μικροοργανισμών.
Απομακρύνει τις πρωτεϊνικές και λοιπές εναποθέσεις από την επιφάνεια των φακών
επαφής και επιτρέπει την ομοιόμορφη διαβροχή τους με αποτέλεσμα την αυξημένη
άνεση κατά την χρήση. Η εξουδετέρωση επιτυγχάνετε από τον δίσκο πλατίνας που
βρίσκεται ενσωματωμένος στην θήκη. Διατίθεται σε συσκευασία των 360ml.

CONDITIONER R

Υγρό Συντήρησης
Σκληρών Αεροδιαπερατών Φακών Επαφής

Το CONDITIONER R είναι ένα υγρό συντήρησης σκληρών αεροδιαπερατών φακών
επαφής με ισχυρή απολυμαντική δράση σε ένα μεγάλο εύρος μικροοργανισμών. Έχει
συμβατό pH με τα σωματικά υγρά και τους οφθαλμικούς ιστούς που έρχεται σε επαφή.
Η σύνθεση του βοηθάει στην ομοιόμορφη διαβροχή των φακών με αποτέλεσμα την
αυξημένη αίσθηση άνεσης κατά την χρήση.
Διατίθεται σε συσκευασία των 250ml.

CLEANER R

Σαπουνάκι Καθαρισμού
Σκληρών Αεροδιαπερατών Φακών Επαφής

Το CLEANER R είναι ένα σαπουνάκι καθαρισμού σκληρών αεροδιαπερατών φακών
επαφής. Έχει ισχυρή καθαριστική δράση και είναι ένα απαραίτητο βήμα για τον σε
βάθος καθημερινό καθαρισμό των φακών επαφής. Επιφανειοδραστικά μόρια αφαιρούν
τις επιφανειακές εναποθέσεις (λιπίδια, πρωτεΐνες, κλπ) επιτρέποντας την ομοιόμορφη
διαβροχή των φακών με αποτέλεσμα την αυξημένη αίσθηση άνεσης κατά την χρήση.
Διατίθεται σε συσκευασία των 60ml.

SALINE

Φυσιολογικό Αλατούχο Διάλυμα

Το SALINE είναι ένα φυσιλογικό αλατούχο διάλυμα κατάλληλο για την έκπλυση
όλων των τύπων φακών επαφής. Έχει συμβατό pH με τα σωματικά υγρά και τους
οφθαλμικούς ιστούς που έρχεται σε επαφή. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά και δεν
αποκαθιστά το υγρό καθαρισμού.
Διατίθετε σε συσκευασία των 500ml.
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ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

Συμπληρωματική φροντίδα & αξεσουάρ

ΒΕΝΤΟΥΖΆΚΙA

ΘΗΚΕΣ

DMV Classic

DMV Ultra

Θήκη Απλή

Όρθια

Βεντουζάκι κατάλληλο για
τοποθέτηση και αφαίρεση σκληρών αεροδιαπερατών (ημίσκληρων) φακών επαφής.

Βεντουζάκι κατάλληλο για
αφαίρεση σκληρών αεροδιαπερατών (ημίσκληρων)
και σκληρικών φακών
επαφής.

Αντιμικροβιακή

Σκληρών Φακών

Φακών Επαφής

Κατάλληλο και για
ορθοκερατολογία.

DMV Scleral

DMV Hybrid

ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΐΝΗ
Βεντουζάκι κατάλληλο για
τοποθέτηση σκληρικών
φακών επαφής.

Βεντουζάκι κατάλληλο για
τοποθέτηση υβριδικών
φακών επαφής.

DMV Soft
Κατάλληλο για τοποθέτηση και
αφαίρεση μαλακών φακών επαφής.
Ιδανικό για περιπτώσεις δυσκολίας
χειρισμού και χρήστες με μακριά
νύχια.

Κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής από φυσικό καουτσούκ
με υποαλλεργική μέθοδο.
Με Πιστοποίηση CE.

Αποστειρωμένες
διαγνωστικές ταινίες
εμποτισμένες με 1.0mg
Φλουορεσκεΐνης.
Ενδείξεις Χρήσης
• Εφαρμογή φακών
επαφής
• Αξιολόγηση χρόνου
διάσπασης δακρυϊκής
στοιβάδας
• Αξιολόγηση οφθαλμικής
επιφάνειας
• Τονομέτρηση
επιπέδωσης
Κάθε συσκευασία περιέχει 100 τεμάχια.
Προϊόν με Πιστοποίηση CE.
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35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑTΡΟΠΗΣ
ΓΥΑΛΙΩΝ - ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
VERTEX DISTANCE
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ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΥΑΛΙΩΝ
(12mm)

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΥΩΠΙΑ

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00

-3.75
-4.00
-4.25
-4.50
-4.75
-5.00
-5.25
-5.50
-5.75
-5.75
-6.00
-6.25
-6.50
-7.00
-7.25
-7.75
-8.00
-8.50
-9.00
-9.25
-9.75
-10.00
-10.50
-10.75
-11.25
-11.50
-12.00
-12.25
-12.75
-13.00
-13.50
-13.75
-14.00
-14.50
-14.75
-15.00
-15.50
-15.75
-16.00

+4.25
+4.50
+4.75
+5.00
+5.25
+5.50
+5.75
+6.00
+6.50
+6.75
+7.00
+7.25
+7.50
+7.75
+8.25
+9.50
+10.00
+10.75
+11.25
+12.00
+12.75
+13.25
+14.00
+14.75
+15.50
+16.00
+16.75
+17.50
+18.25
+19.00
+19.75
+20.50
+21.50
+22.25
+23.00
+23.75
+24.75
+25.50
+26.25

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

πάντα δίπλα σας με καινοτόμα προϊόντα

Η OPTIMAX παρέχει την δυνατότητα εξατομίκευσης
φακών επαφής και υγρών καθαρισμού μέσω του
προγράμματος ιδιωτικής ετικέτας. Με εύκολο και
οικονομικό τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μαζί
την δική σας μάρκα. Με αυτό τον τρόπο διαφοροποιείστε από τον ανταγωνισμό και αυξάνεται την
πιστότητα των πελατών σας. Σε συνεννόηση μαζί
σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες από
τον σχεδιασμό των γραφιστικών έως το τελικό
προϊόν.
Το πρόγραμμα ιδιωτικής ετικέτας περιλαμβάνει
σφαιρικούς, αστιγματικούς και πολυεστιακούς
Φακούς Επαφής σε ημερήσια και μηνιαία αντικατάσταση όπως και Υγρά Καθαρισμού φακών
επαφής τύπου All in One. Μπορείτε να εντοπίσετε
στον κατάλογο μας τα προϊόντα που διατίθεται
ως ιδιωτική ετικέτα από το λογότυπο ‘My Brand’.

Καλέστε μας στο

Δημιουργείστε
την δική σας
ταυτότητα!

MY
BRAND
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2 42 1029204 για περισσότερες πληροφορίες!

www.optimax.gr

