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Nawilżający płyn pielęgnacyjny dodaje komfortu

Piiloset BioTwin® to nowy innowacyjny wielofunkcyjny płyn pielęgnacyjny stworzony do czyszczenia, dezynfekcji,
przechowywania, spłukiwania i nawilżania silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych. Kompatybilny również z
wszystkimi innami typami miękkich soczewek. Nowoczesne substancje w sposób czynny zwilżają i nawilżają zarówno
oczy jak i soczewki kontaktowe. Substancje aktywne płynu pielęgnacyjnego są przyjazne dla oka, zapewniając łagodne i
bezpieczne czyszczenie i skuteczną dezynfekcję nawet dla wrażliwych i suchych oczu.

Piiloset BioTwin® został opracowany i wyprodukowany w Finlandii przez firmę Finnsusp Oy.

 

 

Unikalne połączenie – Twin-EdaXyl® z kwasem hialuronowym

Podwójne działanie Twin-EdaXyl®

Piiloset BioTwin® jest jedynym płynem pielęgnacyjnym na rynku zawierającym Twin-EdaXyl®. Innowacyjny preparat
Twin-EdaXyl® zapewnia podwójny efekt: zwilża soczewki, a podczas codziennego stosowania skutecznie usuwa
substancje białkowe i inne zanieczyszczenia z soczewek. Biodegradowalna substancja czyszcząca, która jest częścią
połączenia Twin-EdaXyl® wykazuje kompatybilność z tkankami i przez to jest bezpieczna, i nie podrażnia nawet
najbardziej wrażliwych oczu. 

 

Kwas hialuronowy nawilża i utrzymuje nawilżanie

Kwas hialuronowy jest polisacharydem, który występuje w ludzkim organiźmie, głównie łzach i ciele szklistym w oku . Na
podstawie badań klinicznych stwierdzono, że kwas hialuronowy łagodzi objawy Zespołu Suchego Oka i ze społu
Sjögrena, chroni nabłonek rogówki i przyspiesza gojenie ran rogówki.

Piiloset BioTwin zawiera kwas hialuronowy, który nawilża oczy i soczewki kontaktowe. Wyjątkowa zdolność
zatrzymywania wody i właściwości wiskoelastyczne tego biopolimeru poprawiają uwodnienie powierzchni rogówki. Kwas
hialuronowy Piiloset Bio Twin uzyskiwany jest w procesie bio technologicznym; związku z tym Piiloset BioTwin nie jest
produktem pochodzenia zwierzęcego.
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Podstawowe kryteria skutecznej dezynfekcji (niebieski słupek) wg. standardów ISO 14729: 3 log (99, 9%) redukcji ilości bakterii oraz minimum 1
log (90%) redukcji liczby pleśni i drożdży w ciągu z alecanego 4-godzinnego czasu dezynfekcji.

 

Wyjątkowo skuteczne czyszczenie i dezynfekcja

Skuteczność dezynfekcji preparatu Piiloset BioTwin® spełnia wymagania standardów ISO 14729 dla płynów
pielęgnacyjnych. Stężenie składników aktywnych jest określone na optymalnym niskim poziomie, który zapewnia
doskonałe działanie dezynfekujące. Badania kliniczne udowodniły, że biologiczna i biodegradowalna substancja
czyszcząca preparatu Piiloset BioTwin® jest równie skuteczna co delikatna.

Gustowny niebiesko-biały pojemniczek na soczewki Piiloset BioTwin® posiada właściwości antybakteryjne. Używany
razem z płynem pielęgnacyjnym pojemniczek na soczewki o właściwościach anty bakteryjnych, znacząco wpływa na
poprawę bezpieczeństwa użytkowania soczewek kontaktowych.

 

 

Przebadany odpowiednio dla wrażliwych oczu

Alergie są zjawiskiem bardzo powszechnym w dzisiejszych czasach. Z tego powodu
firma Finnsusp Oy koncentruje się na tworzeniu produktów, które będą odpowiadać
potrzebom wszystkich użytkowników soczewek kontaktowych.

Piiloset BioTwin® opracowano we współpracy z Organizacją do spraw Alergii i Astmy w
Finlandii, która jest niezależną i obiektywną organizacją do spraw zdrowia. Tylko
produkty nie zawierające drażniących i uczulających składników mogą prawnie posiadać
oznakowanie „Allergy”. Przed przyznaniem oznakowania „Allergy”, produkt podlega
ocenie przez grupę ekspertów, w skład której wchodzą specjaliści ochrony zdrowia i
chemicy.

Płyny pielęgnacyjne Piiloset są jedynymi na rynku, które mają prawnie dopuszczone oznakowanie Allergy. Żaden z
płynów pielęgnacyjnych Piiloset nie jest testowany na zwierzętach.
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