
Fresh Excellent maandlenzen
Een hoger niveau van comfort en draagtijd

   Nieuwste generatie biocompatibele lens
   Breedste leveringsprogramma 
   Levering exclusief aan het optiekkanaal



Fresh Excellent: De Bionische lens

Het materiaal dat gemaakt wordt volgens het BioLens® proces lijkt het meest op de 
structuur en het karakter van de cornea zelf. De basis van het polymeer bouwt een 
keten dat heel erg lijkt op de structuur en compositie van collageenweefsel.

   Traanvocht blijft maximaal aan de lens gebonden; een optimale waterretentie. 

Dus onder alle omstandigheden, en kwaliteit en hoeveelheid van de tranen,  

zal de lengte van draagtijd optimaal zijn. 

   Het materiaal heeft een bi-polair karakter (negatief en positief geladen). 

Het is nauwelijks gevoelig voor aanslag. 

   De zuurstofdoorlaatbaarheid is voor ‘daily wear‘ meer dan voldoende.

   De treksterkte van het materiaal is hoog. Een sterke lens, die ook gemakkelijk 

te hanteren is. 

   En natuurlijk heeft de lens een UV -filter.
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Fresh Excellent: De lens met een ongekend breed leveringsbereik!

   De Fresh Excellent geeft u het plezier van aanmeten van contactlenzen terug.

   Er is een keuze uit drie radii; 8.30, 8.60 en 8.90 mm. Meer mogelijkheden voor 

beter lange termijn resultaat.

   De Fresh Excellent heeft ook een torische variant met vier cylindersterkten; 

0.75, 1.25, 1.75 en 2.25 dptn. Met een perfecte stabiliseringskarakteristiek.

   De perfecte randafwerking van de Fresh Excellent draagt in belangrijke mate bij 

aan het perfecte totaalcomfort. 

Drie radii
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USAN naam Vitafilcom A

Wateropname 54%

Dk/t waarde 22

i/ni bi-ionisch neutral

Centrale middendikte (@-3.00 dpt) 0.09 mm

Optische zonegrootte (@-3.00 dpt) > 8,50 mm

UV-blocker ja

Draagmodaliteit daily wear

Kleur lichtgroen

Verzorging chemische of peroxide desinfectie

Verpakkingseenheid 6-pack

Sterkte- en radiusbereik Fresh Excellent torisch:

Radius 8.60 mm met diam. 14.4 mm

Sterktebereik * plan t/m – 6.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.)
plan t/m + 4.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.)

Sterktebereik cylindrisch - 0.75, 1.25, - 1.75, -2.25 en -2.75 dpt.

Asstanden Rondom in 10 graden stappen

Bijzonderheden symmetrisch dynamische stabilisering
waardoor de lens geen prismatische
bijeffecten geeft.
Lasergravering op 0 en 180 graden.

* wordt verder uitgebreid.

Fresh Excellent® maandlens Materiaalspecificaties
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Sterkte- en radiusbereik Fresh Excellent:

Radius 8.30 mm met diam. 13.6 mm

Radius 8.60 mm met diam. 14.2 mm

Sterktebereik - 0.25 t/m – 8.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.) 

- 8.50 t/m – 12.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.) 

+ 0.25 t/m + 5.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.)

+ 5.50 t/m + 8.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.)

Radius 8.90 mm met diam. 14.2 mm

Sterktebereik - 0.25 t/m – 8.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.)

- 8.50 t/m – 12.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.)

Radius 8.80 mm met diam. 14.2 mm**

Sterktebereik + 0.25 t/m + 5.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.)

+ 5.50 t/m + 8.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.)

** levertijd 14 dagen.

Fresh Excellent® maandlens
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