Synergi®
Synergi® – jediný víceúčelový roztok bez konzervačních látek5
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AOSEPT® a AQuify® jsou registrované obchodní
značky společnosti Novartis AG. COMPLETE®
RevitaLens je obchodní značka vlastněná
a licensovaná společností Abbott Laboratories,
její dceřinou společností nebo pobočkou.
Biotrue® je registrovaná obchodní značka
společnosti Bausch & Lomb Incorporated.

Biotrue
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Synergi®

Peroxidový roztok

Víceúčelový roztok

Roztok, který splňuje všechny požadavky

Oplachování a zvlhčování
Nevyžaduje neutralizaci
Vhodný pro dlouhodobé skladování6
Desinfekce
Bez konzervačních látek
Nízký počet barvících se defektů
Vhodný pro pacienty citlivé na roztok

Peroxidový
roztok

Víceúčelový roztok

Roztok Synergi®
bez konzervačních
látek
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4. CooperVision data on file 2009.
5. Tilia D. et al. Associations between solution induced corneal staining (SICS), corneal infiltrative events (CIEs),
& Gram-negative bacteria case contamination (GNBCC).2012 BCLA Clinical Conference Abstract.
6. Long term storage’ is based upon manufacturers’ quoted storage times (data on file). CooperVision always seeks
to promote patient health and protection and recommends that any solution is changed after 7 days of storage.

Více informací žádejte u zástupce společnosti CooperVision.
www.coopervision.cz

Nejmodernější silikon hydrogelové čočky si zaslouží nejmodernější
technologii čištění v podobě roztoku na kontaktní čočky Synergi®

Rohovkové infiltráty (CIEs)

21,6

15

Víceúčelový roztok na kontaktní čočky, bez konzervačních látek

Revoluční řešení

Synergi® a moderní věda

Mnoho očních specialistů se obává účinků nesprávného používání peroxidového roztoku.
Také hledají pro své klienty pohodlné a bezpečné řešení, spojené s dostatečnou flexibilitou
nošení čoček. Synergi® kombinuje pohodlí víceúčelového roztoku a zároveň je
bez konzervačních látek podobně jako peroxidové roztoky.

Filozofie roztoků Synergi® je jednoduchá. Vytvořením harmonie
mezi kontaktní čočkou a okem vzniká čisté, jasné a pohodlné
používání kontaktních čoček.

Čisté

Desinfekce
bez konzervačních látek

Účinný desinfekční komplex bez
použití konzervačních látek.

Roky
80. léta

začátek 90. let

Peroxidový roztok

Víceúčelový roztok

Dnes

Synergi® nabízí unikátní spojení víceúčelového roztoku s peroxidem

Poloxamerový čistič,
určený k odstraňování
lipidů, důležitý pro silikon
hydrogelové čočky.2

Jasné

Odstraňování
lipidů

Technologie
Oxipol™

Pohodlné

Dvě složky
zajišťující pohodlí

Dvojnásobný komfort
díky lubrikační složce HPMC3
a zvlhčující složce PVP.

Synergi®: ideální roztok pro dnešního klienta
který nosí silikon hydrogelové čočky

který nosí čočky dlouhé hodiny1

který často nosí čočky v extrémních
podmínkách

✓

který chce produkt pro zlepšení pohodlí
při nošení kontaktních čoček

1. CooperVision Avaira® two-week wearer study data on file 2012.

Nejmodernější technologie v péči o kontaktní čočky
Pohodlí víceúčelového roztoku, bez konzervačních látek.

Bez konzervačních látek

Specifický mechanismus čistění
pro silikon hydrogelové čočky

Vylepšená desinfekční účinnost
díky inovativnímu komplexu4

Dvě složky pro delší pohodlí
a příjemnější používání čoček

2. Pucker AD, Thangavelu M, Nichols JJ. (2010) In vitro lipid deposition on hydrogel and silicone hydrogel contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci. Dec; 51(12): 6334-40.
3. Simmons, P.A. et al. Conditioning of hydrogel lenses by a multipurpose solution containing an ocular lubricant. CLAO Journal. 2001. Vol 27. Issue 4.
4. CooperVision data on file 2009.

