Spojrzenie

w przyszłość

Innowacyjny roztwór do pielęgnacji soczewek
kontaktowych

Regard

®

Innowacyjny,
uwalniający tlen preparat
do dezynfekcji
i przechowywania
miękkich soczewek
kontaktowych.
Rewolucyjny skład.
Wyjątkowa formuła preparatu Regard®
zawierająca OxyChlorite® zwiększa
higienę stosowania soczewek kontaktowych
i uwalnia tlen, poprawiając komfort noszenia.
Regularne stosowanie preparatu pozwala
ograniczyć powstawanie białkowych osadów
na soczewkach kontaktowych.
Regard idealnie nadaje się do skutecznego
dezynfekowania pojemnika na soczewki kontaktowe,
zapewniając jednocześnie oczom maksymalny komfort.

Czyszczenie
• Bardzo wydajny proces
dezynfekcji.
• Eliminuje drobnoustroje, razem
z ich enzymami i toksynami.
• Usuwa osady białkowe.

Komfort
• Po rozpadzie substancji
czynnych pozostają woda,
sól i tlen.
• Skuteczny składnik zwilżający
i zwiększający komfort
(HPMC 0,15%).

Zdrowie
• Formuła uwalniająca
tlen.
• Nie zawiera
toksycznych
konserwantów.

Regard

®

Spojrzenie na soczewki
kontaktowe z perspektywy oka
Działanie dezynfekujące preparatu Regard opiera się na wytwarzaniu
ditlenku chloru, który działa przeciwbakteryjnie, niszcząc elementy
komórkowe drobnoustrojów, toksyny i enzymy.
Cząsteczka OxyChlorite® samoczynnie stabilizuje się
w roztworze i ulega ponownej konwersji po dezynfekcji.

W pojemniku na soczewki kontaktowe:
Stabilny
OxyChlorite

Wytwarzanie
ditlenku chloru

Stabilny
OxyChlorite

Poza pojemnikiem, resztki roztworu pozostałe na powierzchni soczewki
kontaktowej są niestabilne i rozpadają się tworząc na powierzchni oka
roztwór soli fizjologicznej oraz uwalniając tlen.
.

Na powierzchni oka:
OxyChlorite

woda + sól + tlen

Bezwzględna częstość występowania ocen
Łącznie (nowi i dotychczasowi użytkownicy soczewek)

Bez konserwantów
po założeniu soczewki

Zadrapania

Przebarwienia soczewki
kontaktowej

Kategorie pomiaru
N = 40, Średnia wartość: 0,06

Osady na soczewce
kontaktowej

Inne anomalie

Barwienie zielenią

Lizamina

Zaburzenia
w obszarze tarczki

Nastrzyk
twardówki

Neowaskularyzacja rogówki
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Geyer, Dr. med. O.Chr.
Institut für Medizinische Sehhilfen
Wetzlar, Niemcy

Nowa opatentowana formuła preparatu Regard zawierająca
OxyChlorite jest łatwa w stosowaniu – jedno opakowanie
roztworu i jeden etap do wykonania. Nie zawiera potencjalnie
drażniących lub toksycznych konserwantów. Preparat jest
szczególnie wskazany do stosowania do oczu wrażliwych
i przy niskiej jakości filmu łzowego.

Regard®

Tak

No

NieYes

Tak

No
Można stosować bezpośrednio
be used directly
eye
do oka

Nie

Yes

TakYes

Tak

No
Zawiera składnik czyszczący

Nie

Yes

TakYes

Tak

Aktywnie odciąga białka No
ely attracts protein
from the lens
od soczewki kontaktowej

Nie

No

NieYes

Tak

No
Zawiera składnik nawilżający
n comfort drop

NieSometimes

Yes
Czasami

Tak

Przedłuża
soczewek
ngs daily lens
comfort komfort noszeniaNo

Nie

No

NieYes

Tak

Yes
Przeznaczony
ated for Silicone
Hydrogel do silikonowo-hydros
żelowych soczewek kontaktowych

Tak

No

NieYes

Tak

INFORMATIONAL MATERIAL FOR PRACTITIONERS ONLY

MATERIAŁ INFORMACYJNY PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA SPECJALISTÓW

VER 10/20

Wersja 09/16

n cleaner

graphicdesign
studio

ervative free Nie zawiera konserwantówYes

graphicdesign
studio

Preparaty
®
All-in-one
Solutions
Peroxides na bazie
RoztworyRegard
uniwersalne
nadtlenków

gardRegard
®

®
Vita
Research Via Variante di Cancelliera, 4
Via Variante di Cancelliera,
4 - Roma - Italy
00072 Ariccia
servizio
clienti
00072 Ariccia - Roma - Italy
product ofis a product of
servizio clienti
tel. +39 06934980
tel. +39 06934980
fax +39 069345037
fax +39 069345037

Dystrybutor:

www.vitaresearch.com
ul. Taborowa 18, 02-699 Warszawa
www.vitaresearch.com
info@vitaresearch.com
tel.: 22 831
32 40, 512 655 125
info@vitaresearch.com

SZYMANEK S.C.

e-mail: aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.biz

