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Introductie positieve sterkten in Alcon DAILIES TOTAL1®
contactlenzen met watergradiënt
alcon heeft vanaf half oktober haar assortiment van dailies total1® watergradiënt contactlenzen uitgebreid
met positieve sterkten, speciaal voor hypermetropen. dailies total1® verenigen de voordelen van langdurig
comfort3 en buitengewone zuurstoftransmissie2 in één lens. ontworpen om de omgeving van de cornea na te
bootsen, met hun watergehalte van meer dan 80 procent aan hun oppervlak, behouden ze 100 procent van hun
oppervlaklubricatie, zelfs na een hele dag dragen en zorgen ze voor uitzonderlijk eind van de dag comfort.3
“DAILIES TOTAL1® contactlenzen zijn in staat zijn om
tegelijkertijd voor uitzonderlijke zuurstoftransmissie en
comfort te zorgen”, zegt Dr. Inma Perez-Gomez, Head
of Professional Affairs, Alcon EMEA. “Nu kunnen ook de
klanten, die een correctie nodig hebben voor hypermetropie van deze voordelen genieten”. Uit onderzoek komt
naar voren dat 44 procent van de contactlensdragers discomfort ondervindt, één van de belangrijkste redenen om
te stoppen met lensdragen4. Enquêteresultaten toonden
aan dat contactlensdragers DAILIES TOTAL1® contactlenzen met een watergradiënt verkozen boven hun gebruikelijke merk in een verhouding van 13 tegenover 13. Verdere
resultaten uit dit onderzoek gaven aan dat 85 procent van
de testpersonen zei dat DAILIES TOTAL1® contactlenzen
met een watergradiënt comfortabel aanvoelen aan het
eind van de dag3†. En 93 procent van de testpersonen gaf
aan dat hun visus helder was aan het eind van de dag na
het dragen van de lenzen3††.
“Het aantal drop-outs in de Benelux bedraagt
12 procent5. Heel wat van deze lensdragers stoppen ermee vanwege verminderd comfort tijdens het dragen
van lenzen. Velen vonden een oplossing dankzij DAILIES
TOTAL1® contactlenzen”, aldus Dennis Smit, optometrist
van Van der Ham Optometristen Oud-Beijerland. “Met
de introductie van de plus-sterkten kan ik nu DAILIES

TOTAL1® contactlenzen als optie aanbieden aan mijn
hypermetrope klanten”.
DAILIES TOTAL1® contactlenzen zijn aanbevolen voor
overdag dragen en dagelijks vervangen. De lenzen zijn
beschikbaar in de sterkten -0.50D tot -6.00D (per 0.25D);
van -6.50D tot -10.00D (per 0.50D) en zullen nu beschikbaar zijn in plus-sterkten van +0.50 tot +6.00D (per 0.25D).
voor meer informatie: www.alcon.com
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† Based on the percentage of wearers agreeing with the statement, ‘I can
comfortably wear these lenses all day long’
†† Based on the percentage of wearers agreeing with the statement,
‘My vision with these lenses is clear at the end of day’
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