
KTÓRA SOCZEWKA OFERUJE NAJLEPSZE MOŻLIWOŚCI
WIDZENIA BEZ OKULARÓW?

Zapytaj swojego lekarza okulistę, która soczewka wewnątrzgałkowa jest dla Ciebie odpowiednia.

Soczewka AcrySof® IQ PanOptix® (korygująca starczowzroczność) z technologią optyczną ENLIGTHEN™ została zaprojektowana w taki 

sposób, żeby zapewnić wyraźne widzenie na bliskie (40 cm), pośrednie (66 cm) i dalekie odległości przy minimalnej potrzebie noszenia
okularów.1,2

Soczewka AcrySof® IQ Vivity® IOL z innowacyjną technologią X-WAVE™ zapewnia szerszy zakres widzenia, co zmniejsza zależność 

od okularów podczas patrzenia w dal i na pośrednie odległości. Soczewka ta zapewnia również funkcjonalne widzenie do bliży, co 
zmniejsza potrzebę noszenia okularów do bliży w porównaniu z podstawową soczewką jednoogniskową.3

Jednoogniskowe soczewki IOL często wymagają noszenia okularów podczas patrzenia na pośrednie i bliskie odległości.3

BLIŻ

(40 CM)

ZAKRES POŚREDNI

(66 CM)

DAL

(ponad 4 m)

ZAKRES WIDZENIA 

AcrySof® IQ PanOptix® IOL1,2

Z technologią optyczną 

ENLIGHTEN™

AcrySof® IQ Vivity® IOL3

Z innowacyjną technologię X-WAVE™

Funkcjonalne widzenie do bliży
(Zmniejszone zapotrzebowanie na 

okulary)

Jednoogniskowa 
soczewka IOL3

Często wymagane okulary Często wymagane okulary

O
P

C
JE

 S
O

C
Z

E
W

E
K
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ROZSZERZONE WIDZENIE IOL 



* To ni e jest  narzędzie diagnost yczne i  nie jest ono przeznaczone do pomiaru ani oceny ostrości wzroku danej  osoby.

Bibliografia: 1. AcrySof® IQ PanOptix® Directions for Use. 2. Garcia-Perez 
JL i inni: Short term visual outcomes of a new trifocal intraocular lens. 
BMCOftalmol. 2017;17(1):72-80. 3. AcrySof® IQ Vivity® IOL Directions for 
Use.

Średniej wielkości 
nagłówek w gazecie

(24 pkt)

Domyślny rozmiar czcionki 
w powieściach, na stronach 

internetowych lub w tekście 

wiadomości elektronicznych

(12 pkt.)

Wiadomości tekstowe

(10 pkt+ regulowana)

Informacje na etykiecie 
artykułu spożywczego

lub leku

(6 pkt)

Dążymy do tego, żeby przewodzić światu w opracowywaniu zmieniających życie produktów 

do poprawy widzenia i pielęgnacji oczu, ponieważ doskonałe widzenie zapewnia ludziom 

wspaniałe życie.

OGÓLNY PRZEWODNIK PO ROZMIARACH CZCIONEK*

AcrySof®IQ Vivity™
ROZSZERZONE WIDZENIE IOL 

Czytając drobny tekst, 

można skorzystać z 

funkcji powiększania i 
regulacji czcionki.

Nagłówek w gazecie

STERYLNE – WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO DO OCZU

WSKAZANIA: Do tymczasowego łagodzenia pieczenia i podrażnienia 

spowodowanego suchością oka.

STOSOWANIE: W razie potrzeby zakroplić 1 lub 2 krople do chorego oka (oczu).

OSTRZEŻENIA: Przestać używać, jeśli roztwór zmieni kolor lub zmętnieje. W celu 

uniknięcia zanieczyszczenia, nie dotykać końcówką pojemnika do żadnej powierzchni. 

Nałożyć kapturek po użyciu. Trzymać ten lek i wszystkie inne leki poza zasięgiem dzieci. 

Pełna lista OSTRZEŻEŃ znajduję się na opakowaniu.

SKŁADNIKI: Aktywne: glikol polietylenowy 400 0,4%, glikol propylenowy 0,3%.

Nieaktywne: kwas borowy, chlorek wapnia, guar hydroksypropylowy, chlorek 

magnezu, polikwatem-1 jako środek konserwujący, chlorek potasu, woda oczyszczona, 

chlorek sodu, chlorek cynku. Może zawierać kwas solny i/lub wodorotlenek sodu do 

regulacji pH.

FABRYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED OTWARCIEM: w celu zabezpieczenia, na 

szyjce butelki umieszczono nadrukowaną uszczelkę (plombę). Nie używać leku, jeśli 

plomba jest uszkodzona lub brakuje jej  w momencie zakupu. Przechowywać w 

temperaturze pokojowej.
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O której godzinie masz wizy tę 
okulistyczną?

Dzisiaj po południu o godz. 13:00.

O której godzinie masz 

wizytę okulistyczną?

Dzisiaj po południu

(12 pkt+)(10 pkt)
+

Niektórzy pacjenci z 

wszczepionymi

soczewkami IOL mogą 
potrzebować po zabiegu 

okularów do czytania

drobnego druku.

Powyższe symulowane obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.
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