


 AIR OPTIX Aqua
 AIR OPTIX for Astigmatism
 AIR OPTIX Colors
 AIR OPTIX Plus HydraGlyde
 DAILIES AquaComfort PLUS 
 DAILIES TOTAL 1
 PRESICION 1
 FRESHLOOK ONE-DAY COLOR
 FRESHLOOK COLORBLENDS
 OPTI-FREE





لنز تماسی ایراپتیکس آکوا
  لنز تماسی ایراپتیکس آکوا )AIR OPTIX AQUA( از جمله محصوالت بخش مراقبت های  چشمی کمپانی آلکان 
امریکا )Alcon Vision Care( بوده و دارای تأییدیه ســازمان غذا و  داروی امریکا )FDA( است. این لنز به عنوان 
یکی از بهترین لنزهای تماسی موجود در بازار  و در انواع  مختلف طبی )جهت تصحیح عیوب انکساری(، طبی رنگی و 
توریک  )جهت تصحیح آستیگماتیسم( در دسترس است.   این محصول یکی از پیشرفته  ترین لنزهای تماسی است 
که به دلیل استفاده از تکنولوژی های  خاص در ساخت آن، راحتی و سالمت بیشتری را به چشمان مصرف کننده هدیه 

می  کند.

از جمله ویژگی های این لنز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
)DK/t=138( با امکان عبور اکسیژن بیشتر  Lotrafilcon B استفاده از ماده سازنده سیلیکون هایدروژل 

 زاویه مرطوب کنندگی بســیار کم در سطح لنز )37 درجه( جهت پخش بیشــتر و بهتر اشک بر روی آن، سهولت  در 
پلک زدن و راحتی بیشتر چشم ها 

 ضخامت مناسب در طراحی لنز و راحتی بیشتر در هنگام گذاشتن و برداشتن از روی چشم 
این لنز به دلیل محتوای آب کم و جذب کمتر آب از الیه اشکی چشــم برای مصرف کنندگانی که دچار خشکی  چشم 

هستند بسیار مناسب است. 
استفاده از ویژگی آکوا سه مزیت زیر را به ارمغان می آورد: 

 سطح صیقلی که باعث سهولت در پلک زدن و عدم احساس جسم خارجی در چشم می گردد 
 کاهش حفره های موجود در سطح لنز که میزان رسوب چربی و پروتئین را به حداقل می رساند 

  نگهداری طوالنی مدت رطوبت در ساختار لنز که باعث نرمی و راحتی بیشتر می گردد.    
تکنولوژی جدید در لنز ایراپتیکس - اسمارت شیلد)سپر محافظتی هوشمند( 

این تکنولوژی مانند سپری قرنیه را دربرابر رسوباتی که باعث ایجاد قرمزی و حساسیت در چشم می گردند، محافظت 
می کند.

این سپر محافظتی به مدت یک ماه جلوی جذب هرگونه عامل خارجی تحریک کننده به روی لنز را خواهد گرفت. 





لنز تماسی ایراپتیکس آستیگماتیسم 
  لنز تماسی ایراپتیکس آستیگماتیسم )AIR OPTIX for Astigmatism( از جمله محصوالت  بخش مراقبت های 
 )FDA(بوده و دارای تأییدیه  سازمان غذا و داروی امریکا  )Alcon Vision Care( چشــمی کمپانی آلکان امریکا
است که به عنوان یکی از بهترین لنزهای تماســی طبی  در درمان آستیگماتیسم به شمار می آید. این محصول یکی 
از پیشرفته ترین لنزهای تماسی است  که به دلیل اســتفاده از تکنولوژی های خاص از جمله ماده سازنده سیلیکون 
هایدروژل،  تکنولوژی Aqua ، همچنین پوشش کامل سطح قرنیه با ثبات لنز در محل تعبیه شده،  نگهداری رطوبت 
بیشــتر، راحتی و دید بهتر را به مصرف کننده هدیه می کند. ضمنا این لنز از تکنولوژی اسمارت شیلد)سپر محافظتی 
هوشمند( هم بهره می برد. این تکنولوژی مانند سپری قرنیه را دربرابر رسوباتی که باعث ایجاد قرمزی و حساسیت  در 

چشم می گردند،محافظت می کند. 
این سپر محافظتی به مدت یک ماه جلوی جذب هرگونه عامل خارجی تحریک کننده به روی لنز را  خواهد گرفت.   

 Prism  ballast استفاده از تکنولوژی
 ایجاد منطقه سنگین در قسمت پائینی لنز برای  قرار گرفتن مناسب و دقت بیشتر بینایی 

 قرار گرفتن نقاط سنگین لنز در ساعت 4 و 8 که باعث پایداری بیشتر لنز گردیده و از چرخش لنز  در چشم می کاهد.
   این نقاط در سایر لنزها در ساعت 5 و 7 قرار می گیرد که پایداری کمتری را  ایجاد می نماید.

   این طراحی باعث بهترین فیت در بیمارانی که مشکل آستیگماتیسم دارند، می گردد. 
  ایجاد منطقه بینایی گسترده  کاهش قطر منطقه سنگین لنز )Prism  ballast( و دریافت حداکثر جذب اکسیژن 

توسط قرنیه 
  طراحی لبه پایدار برای ایجاد راحتی استفاده از لنز 

 وجود سه نشانگر در ساعت های 3، 6 و 9 که معاینه کننده با استفاده از آنها و بررسی لنز موجود  در چشم توسط اسلیت 
لمپ از قرار گرفتن درست آن مطلع می گردد. 

 این لنز به دلیل محتوای آب کم و جذب کمتر آب از الیه اشکی چشــم برای مصرف کنندگانی که  دچار خشکی چشم 
هستند بسیار مناسب است.  





لنز ایراپتیکس کالرز
     لنز ایراپتیکس کالرز )AIR OPTIX COLORS( از جمله محصوالت بخش مراقبت های چشمی  کمپانی آلکان امریکا 
)Alcon Vision Care( بوده و دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا  )FDA( است که جزو دسته لنزهای رنگی 
تماسی محسوب می شــود. این محصول تنها لنز رنگی موجود  در دنیاست که از مواد سازنده سیلیکون هایدروژل با 
قابلیت انتقال زیاد اکسیژن به قرنیه  ساخته شده است )DK/t=138(. این لنز با به کارگیری  تکنولوژی منحصر به فرد 
سه در یک رنگ شامل یک رنگ اصلی و غالب، یک رنگ متمایل  به عسلی به عنوان رنگ مرکزی و حلقه تیره رنگ بیرونی، 
طبیعی ترین تغییر رنگ،  همچنین راحتی و سالمت را به چشمان مصرف کننده هدیه می  کند. ماده تشکیل دهنده  این 
لنز سیلیکون هایدروژل است و روی سطح آن یک الیه پالسمایی قرار دارد که عالوه بر  مقاومت در برابر آلودگی محیط، 
راحتی فوق العاده ای را در تمام طول مدت اســتفاده،  برای مصرف کننده فراهم می آورد. این لنز به دلیل محتوای آب 

کم و جذب کمتر آب از الیه اشکی چشم برای مصرف کنندگانی  که دچار خشکی چشم هستند بسیار مناسب است.  

SUBTLE   COLOR

Pure Hazel Blue

Honey

Green

  Brilliant
Blue

Gray

 Gemstone
Green

Brown

 Sterling
Gray

VIBRANT   COLOR



 Coming

Soon!



لنز تماسی ایراپتیکس پالس هیدراگالید 
لنز تماســی ایراپتیکس پالس هیدراگالیــد) AIR OPTIX PLUS HydraGlyde( از جملــه  محصوالت بخش 
مراقبت های  چشــمی کمپانی آلکان امریکا )Alcon Vision Care( بوده و دارای تأییدیه سازمان غذا و  داروی 
امریکا )FDA( است. این لنز به عنوان جدیدترین محصوالت لنزهای تماسی موجود  در بازار است.  این محصول یکی 
از پیشرفته  ترین  لنزهای تماسی است که به دلیل اســتفاده از تکنولوژی های خاص در ساخت آن، راحتی  و سالمت 

بیشتری را به چشمان مصرف کننده هدیه می کند.

از جمله ویژگی های این لنز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 استفاده از ماده سازنده سیلیکون هایدروژل Lotrafilcon B  با امکان عبور اکسیژن بیشتر 

 زاویه مرطوب کنندگی بســیار کم در سطح لنز )37 درجه( جهت پخش بیشــتر و بهتر اشک بر روی آن، سهولت در  
پلک زدن و راحتی بیشتر چشم ها 

 ضخامت مناسب در طراحی لنز و راحتی بیشتر در هنگام گذاشتن و برداشتن از روی چشم 
 این لنز به دلیل محتوای آب کم و جذب کمتر آب از الیه اشکی چشــم برای مصرف کنندگانی که دچار خشکی  چشم 

هستند بسیار مناسب است. 
استفاده از ویژگی آکوا سه مزیت زیر را به ارمغان می آورد: 

  سطح صیقلی که باعث سهولت در پلک زدن و عدم احساس جسم خارجی در چشم می گردد 
کاهش حفره های موجود در سطح لنز که میزان رسوب چربی و پروتئین را به حداقل می رساند 

نگهداری طوالنی مدت رطوبت در ساختار لنز که باعث نرمی و راحتی بیشتر می گردد.  
تکنولوژی جدید در لنز ایراپتیکس  هیدراگالید)عامل قوی نگهدارنده رطوبت( 

 این عامل باعث جذب و نگهداری رطوبت در سطح لنز به خصوص در ساعت های پایانی استفاده از لنز  در روز می شود.
 این ماده باعش کاهش ایجاد خشکی چشم در مصرف کننده می گردد. 

اسمارت شیلد)سپر محافظتی هوشمند( 
این تکنولوژی مانند سپری قرنیه را دربرابر رسوباتی که باعث ایجاد قرمزی و حساسیت در چشم می گردند، محافظت 

می کند.
این سپر محافظتی به مدت یک ماه جلوی جذب هرگونه عامل خارجی تحریک کننده به روی لنز را خواهد گرفت.  





لنز تماسی  دیلی آکوا  کامفورت  پالس  
      لنز تماسی DAILIES Aqua Comfort  Plus از جمله لنزهای طبی بخش مراقبت های  چشمی کمپانی آلکان امریکا 
)Alcon Vision Care( بوده و دارای تأییدیه سازمان غذا و  داروی امریکا)FDA( می باشد که با استفاده از سه ماده 
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز  )HPMC(، پلی اتیل گلیکول )PEG( و پلی ونیل الکل )PVA( راحتی بیشتری را برای  
مصرف کنندگان به ارمغان می آورد. این لنز با دارا بودن %69 آب، جزو لنزهای پر آب  محسوب شده و هر جفت از این 

لنز برای مدت یک روز مورد استفاده قرار می گیرد.

Lubricates
at the start of the day

Moisturises
throughout the day

Refreshes
until the end of the day
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Total   1  لنز تماسی یکبار مصرف روزانه

     لنز تماسی یکبار مصرف روزانه Total 1 محصول شــرکتAlcon  بوده و دارای جدیدترین  تکنولوژی های ابداعی 
این شرکت است. راحتی استفاده از این لنز به قدری است که  9 نفر از 10 نفر  مصرف کنندگان این محصول  بیان کردند 
فراموش کرده بودند که لنز  Total 1 را در چشمانشــان قرار دارد. این محصول  برای افرادی که به دنبال راحتی و قرار 

گرفتن طوالنی مدت لنز در چشمانشان هستند  بسیار مناسب است. 

ویژگی های محصول
 دارای فناوری Water gradient که موجب ایجاد یک الیه مرطوب کننده پایدار در طول روز بر روی چشم می شود. 
 دارای فناوری SmarTears که با فراهم آوردن ذراتی که به طور طبیعی در اشــک وجود دارند به تثبیت  الیه اشکی 

چشم کمک می کند. 
 دارای یک الیه از تقریبا %100 آب در سطح خارجی لنز تماسی به منظور ایجاد راحتی فوق العاده.

  بدون نیاز به تمیز کردن
   Smartears تکنولوژی 

 با استفاده از ماده فسفاتیدیل کولین   )PC( که در ساختار لنز طراحی گردیده بصورت طبیعی باعث پایداری الیه  اشکی 
چشم گردیده و جلوی تبخیر آنرا می گیرد. 

 استفاده از مواد نگهدارنده آب دوست  )Water Gradient Material( باعث افزایش میزان رطوبت و آب موجود 
در سطح لنز گردیده و جلوی خشکی چشم را می گیرد. 

 بستر لطیف رطوبتی )Gentle Cushion Of moisture( این الیه باعث می شود تا مصرف کننده این محصول 10 
برابر بیشتر از سایر لنزها احساس نرمی و راحتی بیشتر  داشته باشد و تا 16 ساعت در روز از آن به سهولت استفاده کند. 
 سطح لنز با سطح قرنیه در ســازگاری کامل بوده و بیش از %80  رطوبت ســطح لنز را تامین می کند. این امر باعث   

افزایش سازگار پذیری زیستی لنز در چشم می گردد. 
 وجود %33 محتوای آب در قسمت مرکزی لنز که ضمن ایجاد خشکی کمتر در چشم باعث بیشترین میزان عبور  و 

  )DK/t = 156( انتقال اکسیژن به قرنیه می گردد
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    PRESICION 1 لنز تماسی یکبار مصرف روزانه
لنز تماسی یک بار مصرف روزانه PRESICION 1 محصول شرکت Alcon  اولین نسل لنزهای  یک بار مصرف روزانه 
است که از تکنولوژی  SMARTSURFACE  استفاده می کند تا ماندگارترین  راحتی و عملکرد در دید بهتر را ارائه کند. 
بررسی ها نشان می دهد 5 برابر افرادی که از لنزهای تماسی PRESICION 1 استفاده می کنند،   آن را نسبت به لنزهای 

روزانه دیگر ترجیح می دهند. ماده سازنده این لنز از نوع سیلیکون هیدروژل است . 
در تکنولوژی SMARTSURFACE  یک الیه مرطوب بســیار نازک بر روی لنز قرار دارد که موجب  پایداری الیه اشکی 
می شود و عملکرد بینایی ماندگار و پایدار را به ارمغان می آورد. بیش از %95 مصرف کنندگان از این لنز به میزان دید 
20/20 یا بیشتر دست یافته اند. استفاده از ماده ســیلیکون هایدروژل  verfilcon A باعث انتقال اکسیژن زیاد به 

  )Dk/t = 100( قرنیه چشم توسط  این محصول می گردد

PRECISION CONTACT LENSES
SMARTSURFACE Technology

Microthin layer of moisture (~2-3 microns)
Steps up from 51% water content at the core 

to greater then 80% at the other surface

A permanent, microthin, high-prefor-
mance layer of moisture on the lens 

surface exceeds 80% water for 
longer-lasting lens surface moisture 

and comfort

SMARTSURFACE Technology





لنز رنگی فرشلوک  یک روزه  
       لنز رنگی فرشلوک یک روزه )FRESHLOOK ONE-DAY( از جمله محصوالت بخش مراقبت های چشمی  کمپانی 
آلکان امریکا )Alcon Vision Care( بوده و دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا  )FDA( است. این محصول 
یکی از انواع لنزهای رنگی و طبی رنگی موجود در بازار است  که هر جفت آن به مدت یک روز قابل استفاده است و در 
انواع طیف رنگی، در دسترس است.  همچنین این لنز با استفاده از تکنولوژی منحصربه فرد سه در یک رنگ شامل یک 
رنگ اصلی  و غالب، یک رنگ متمایل به عسلی به عنوان رنگ مرکزی و حلقه تیره رنگ بیرونی، طبیعی ترین  تغییر رنگ 
در چشم را به همراه راحتی و سالمت بیشتر به چشم های مصرف کننده هدیه می کند.   این محصول در بسته های ده 

عددی در دسترس می باشد.

Freshlook ONE-DAY COLOR

طـوسی
Gray

آبـی
Blue

فندقی
Pure Hazel

سبـز
Green

طوسی میستیک
Mystic Gray

آبـی میستیک
Mystic Blue

فندقی میستیک
Mystic Hazel





لنز فرشلوک 
 Alcon Vision( از جمله محصوالت بخش مراقبت های چشمی کمپانی آلکان  امریکا )FRESHLOOK( لنز فرشلوک 
Care( بوده و دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا )FDA( است و یکی از انواع لنزهای رنگی و طبی رنگی موجود 
است که با رنگ های مختلف در دسترس است.  این لنز پرفروش ترین لنز رنگی دنیا محسوب می شود همچنین این 
محصول با استفاده از تکنولوژی منحصر به فرد سه در یک رنگ شامل یک رنگ اصلی و غالب،  یک رنگ متمایل به عسلی 
به عنوان رنگ مرکزی و حلقه ی تیره رنگ بیرونی، راحتی ،  سالمت و طبیعی ترین تغییر در رنگ چشم را به مصرف کننده 

هدیه می  کند. لنزهای فرشلوک مدل کالرز  تک رنگ است. 

Freshlook COLORBLENDS

طوسی
Gray

آبـی
Blue

عسلی
Honey

آبی یاقوتی
True Sapphire

سبـز
Green

سبزجمستون
Gemstone Green

آبی برلیانی
Brilliant Blue

فیروزه ای
Turquoise

فندقی
Pure Hazel

طوسی استرلینگ
Sterling Gray

قهوه ای
Brown

بنفش
Amethyst

Freshlook COLORS

طوسی روشن
Misty Gray

سبـز
Green

آبی الجوردی
Sapphire Blue

فندقی
Hazel

آبـی
Blue

ارغـوانی
Violet





WETTING ANGLE
OPTI-FREE EXPRESS MPDS at 8 hours

محصول شست وشوی لنز چند منظوره اپتی فری اکسپرس   
محصول شستشوی لنز چند منظوره اپتی فری اکسپرس )OPTI-FREE Express( از جمله  محصوالت بخش مراقبت 
 )FDA( بوده  و دارای تأییدیه سازمان غذا و داروی امریکا )Alcon Vision Care( های چشمی کمپانی آلکان امریکا
می باشد که به منظور شستشوی لنز  به کار می رود. ترکیبات این محلول به گونه ای است که با دو نوع ماده سازنده لنز  
)هایدروژل و سیلیکون هایدروژل( سازگاری باالیی دارد و امکان استفاده از آن برای تمامی لنزهای  تماسی نرم وجود 

دارد. 

از جمله ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 ALDOX و  POLYQUAD تمیز کننده و ضدعفونی کننده کلیه لنزهای تماسی نرم با استفاده از دو عامل 

  حفظ و نگهداری طوالنی مدت رطوبت در لنزهای تماسی نرم 
  ایجاد دید مطلوب تر و عدم احساس جسم خارجی در چشم


