®
ACUVUE OASYS WITH TRANSITIONS™

LIGHT INTELLIGENT TECHNOLOGY™
Hastaların Sıkça Sorduğu Sorular
S: Lensler gözlerimde nasıl görünecek?
C: A
 CUVUE® OASYS with Transitions™ gözlerin görünümündeki
değişimi en aza indirirken hasta faydası* sağlayacak şekilde
özel olarak tasarlanmıştır.1

AÇIK

RENKLİ GÖZLERDE

S: ACUVUE® OASYS with Transitions™ kullanırken
yine de güneş gözlüğü takmam gerekiyor mu?
C: E
 vet. Bu lensler kapladıkları bölgelere UVŧ koruması sağlarken
gözün diğer kısımları ve çevresindeki alanlar hâlâ UV
ışınlarına maruz kalmaktadır. Bu nedenle, ACUVUE® OASYS
with Transitions™ kontakt lensler güneş gözlüğü yerine
geçmez. Lensler, reçetesiz güneş gözlükleriyle takılabilir ve
tüm ışık yönetimi çözümlerinde grubun bir parçası olarak
düşünülmelidir.1

S: L
 ensler iç mekânlarda da işe yarıyor mu?

KOYU

RENKLİ GÖZLERDE

S: Araba kullanırken bu lensleri takabilir miyim?
C: E
 vet, sürüş sırasında -gündüz veya gece- bu lensler
takılabilir.1,2
*Parlak ışıkta rahatça görebilme.

C: E
 vet. ACUVUE® OASYS with Transitions™, iç veya dış
mekânlarda, sabahları taktığınız andan geceleri çıkardığınız
ana kadar sürekli aktiftir. Lensler, değişen ışığa yanıt olarak
otomatik adapte olmak üzere -daha açık veya daha koyu
hâle gelmek üzere- tasarlanmıştır. En açık hâllerinde bile ışığı
filtrelerler.1-3

S: L
 enslerin rengi iç mekânda ne kadar hızla açılır?
Dışarıya çıkınca kararmaları ne kadar sürer?
C: L
 enslerin aktivasyon ve deaktivasyon süresi bir dizi faktöre
bağlıdır. Lensler güneş ışığına maruz kalır kalmaz aktive
olmaya başlar. Dış mekândan iç mekâna girerken renk
çabucak koyu renkten açık renge doğru geçiş yapar.1

S: Lensler mavi ışığı da filtreler mi?
C: E
 vet. ACUVUE® OASYS with Transitions™ mavi ışığın
filtrelenmesi† ve UV ışınlarının engellenmesi de dâhil olmak
üzere göze giren iç ve dış ışık miktarını dengelemek için ışığa
sorunsuz bir şekilde adapte olur.1ŧ

S: Lensler nasıl saklanmalıdır?
C: L
 ensler, etikette belirtildiği gibi
doğrudan güneş ışığından uzak
tutulmalıdır.
Lensler doğru şekilde
saklanmazsa fotokromik
performanslarından bir miktar
kaybedebilirler. Düzgün bir şekilde
saklanırsa, lenslerin endike olduğu gibi
2 hafta boyunca günlük kullanım süresince, lens
performansında belirgin bir değişim görülmemelidir.1

S: Lensler sıcak ve soğukta takılabilir mi? Vücut
ısısından etkilenir mi?
C: E
 vet, lensler çeşitli soğuk ve sıcak koşullarda takılabilir.
Lensler takıldıklarında sürekli göz sıcaklığında kalır. Bu
nedenle, çevre sıcaklığının göz üzerindeki fotokromik
performansa (aktivasyon, karanlık ve solma oranları) bir
etkisi olmayacaktır.1

S: A
 CUVUE® OASYS with Transitions™ neden
yalnızca yeniden kullanılabilir lens olarak
mevcut? Neden günlük lens olarak
tasarlanmadılar? Astigmatizmi olan hastalar için
neden yok?
C: A
 CUVUE® OASYS, zorlu ortamlardaki performansıyla bilinir.
Görme düzeltimi ve parlak ışığı azaltmaya endike ACUVUE®
OASYS with Transitions™, kontakt lens kullanıcılarının her
gün iç ve dış mekânlarda karşılaştıkları farklı ışık ve değişken
parlaklık yoğunluklarını yönetmelerine yardımcı olacaktır. Bu
yüzden bu, ACUVUE® OASYS ailesine harika bir katkı.

Hastalar bu ürünün faydalarını sevecekler. Teknolojiyi
tekrar kullanılabilir bir kontakt lenste sunmak hastaların
büyük kısmının bu faydalara erişebilmesini sağlıyor. Ancak,
ACUVUE® her zaman yenilikler yapıyor. Markanın bu eşsiz
teknolojinin kullanılabilirliğini genişletmeye devam etmesini
bekliyoruz.1

380-460nm (Mavi Işık Hasar Fonksiyonu, B()) için ISO-8980-3’e göre hesaplanmıştır.
ŧ
Zararlı UV radyasyonunun kornea ve gözün içine ulaşmasını engellemeye yardımcı. UYARI: Tüm ACUVUE® Marka Kontakt Lenslerde zararlı UV radyasyonunun korneaya ve gözün içine geçmesini önlemeye yardımcı UV Blokajı bulunmaktadır. UV emici kontakt lensler, gözü ve
çevresindeki alanın tamamını kapatmadıkları için UV emici kenarlı gözlükler veya güneş gözlükleri gibi koruyucu UV emici gözlüklerin yerine KULLANILAMAZLAR.
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