
PRODUKTŲ GIDAS

Minkšti hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai ir jų priežiūros priemonės

eLens 1 Day, eLens 1 Month, eLens 3 Months, eLens Multi 
Purpose Solution ir eLens Aqua Comfort Rewetting Drops



eLens 1 Day
Vienadieniai kontaktiniai lęšiai

Vienadieniai minkšti hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai 
užtikrina išskirtinį drėkinimą, puikų deguonies 
pralaidumą ir lengvą naudojimąsi.

Šie kontaktiniai lęšiai yra minkšti, juos sudaro 55 proc. vandens, todėl jie 

natūraliai gerina ašarų cirkuliacĳą ir užtikrina maksimalų komfortą visą 

dieną. Centre lęšis yra plonesnis, todėl geriau praleidžiamas deguonis ir 

akys gali „kvėpuoti“ laisvai, o specialus lęšio dizainas užtikrina idealų jo 

prisitaikymą prie ragenos ir stabilesnį vaizdą.

Kadangi lęšiai pagaminti iš labai kokybiškos hidrogelio medžiagos, užtik- 

rinamas ne tik puikus deguonies pralaidumas ir drėkinimas - ši ypatinga 

medžiaga neleidžia lęšiui per daug priglusti ir išsausėti akiai. 

Dėl asferinių savybių šie lęšiai gerina regėjimą ir yra tinkami pradiniam 

astigmatizmui koreguoti.

Lęšiai yra neryškaus melsvo atspalvio, todėl juos įsidėti išties paprasta ir 

patyrusiems kontaktinių lęšių nešiotojams, ir naudojantiems lęšius pirmą 

kartą.

Dėl UV filtro lęšiai saugo akis nuo žalingo ultravioletinių spindulių 

poveikio.

Šie kontaktiniai lęšiai yra skirti nešioti dienos metu ir yra keičiami 

kasdien, todėl jų nereikia papildomai prižiūrėti ir naudoti lęšių valymo 

priemonių. 



PARAMETRAI

Medžiaga  

Vandens kiekis 

Bazinė kreivė   

Diametras 

Centro storis 

Dioptrĳų diapazonas

Nešiojimo trukmė

Ocufilcon D

55%

8,60

14,2

0,06

nuo -0,75 iki -7,00

1 diena



eLens 1 Month
Mėnesiniai kontaktiniai lęšiai

Kas mėnesį keičiami minkšti hidrogeliniai kontaktiniai 
lęšiai skirti kasdieniam nešiojimui 
(išsiimant nakčiai).

Lęšiai yra gaminami iš aukštos kokybės hidrogelio medžiagos, todėl jiems 

būdingas išskirtinis drėkinimas ir deguonies pralaidumas. Taip pat ši 

medžiaga neleidžia lęšiui pernelyg priglusti (prilipti) prie akies, užtikrina 

jo patvarumą, ypatingą lankstumą, prisitaikymą prie akies, atsparumą 

baltymų apnašoms bei apsaugą nuo išsausėjimo. Dėl šių savybių lęšiai  

ypač tinka kenčiantiems nuo „sausų akių“ efekto.  

Labai vandeningas hidrogelis bei suplonėjimas lęšio centre užtikrina 
teisingą ragenos funkcionavimą. Lęšių krašteliai ploni ir užapvalinti, todėl 
lęšius patogu ir lengva naudoti.

Dėl asferinių savybių šie lęšiai pagerina regėjimą ir yra tinkami pradiniam 

astigmatizmui koreguoti.

Lęšiai yra neryškaus melsvo atspalvio, todėl juos įsidėti išties paprasta ir 

patyrusiems kontaktinių lęšių nešiotojams, ir naudojantiems lęšius pirmą 

kartą.

Dėl UV filtro lęšiai saugo akis nuo žalingo ultravioletinių spindulių 

poveikio.

Šie lęšiai ne tik užtikrina nepriekaištingą regėjimą, bet ir suteikia gaivumo, 
komforto ir drėgmės pojūtį visą dieną.



PARAMETRAI

Medžiaga  

Vandens kiekis 

Bazinė kreivė   

Diametras 

Centro storis 

Dioptrĳų diapazonas

Nešiojimo trukmė

Nešiojimo režimas

Ocufilcon D

55%

8,60

14,2

0,06

nuo -0,75 iki -7,00

1 mėnuo

Dieninis



eLens 3 Months
3 mėnesių kontaktiniai lęšiai

Kas tris mėnesius keičiami minkšti hidrogeliniai kon-
taktiniai lęšiai skirti kasdieniam naudojimui (išsiimant 
nakčiai).

38 proc. vandeningumas ir ypatinga lęšių medžiagos sudėtis suteikia 

maksimalų komforto jausmą bei drėkinimą visą dieną.

Dėl kokybiškų medžiagų ir griežčiausios gamybos technologĳos lęšis yra  

idealiai elastingas, ilgaamžiškas ir pasižymi optiniu stabilumu, taip pat 

yra atsparus baltyminėms apnašoms.

Dėl specialaus lęšių dizaino bei plonų ir užapvalintų kraštelių, lęšius 

patogu ir lengva naudoti, jie neslysta ir idealiai prisitaiko prie ragenos. 

Taip pat užtikrinama optimali ašarų cirkuliacĳa ir deguonies kiekis.

Dėl asferinių savybių šie lęšiai pagerina regėjimą ir yra tinkami pradiniam 

astigmatizmui koreguoti.

Lęšiai yra neryškaus melsvo atspalvio, todėl juos įsidėti išties paprasta ir 

patyrusiems kontaktinių lęšių nešiotojams, ir naudojantiems lęšius pirmą 

kartą.

Dėl UV filtro lęšiai saugo akis nuo žalingo ultravioletinių spindulių 

poveikio.



PARAMETRAI

Medžiaga  

Vandens kiekis 

Bazinė kreivė   

Diametras 

Centro storis 

Dioptrĳu diapazonas

Nešiojimo laikas

Nešiojimo režimas

Polymacon

38%

8,60

14,0

0,07

nuo -0,75 iki -7,00

3 mėnesiai

Dieninis



eLens Multi-Purpose 
Solution
Daugiafunkcinis lęšių tirpalas

Daugiafunkcinė lęšių priežiūros priemonė eLens tinka 
visų tipų minkštųjų lęšių priežiūrai, nereikalauja 
mechaninio lęšių valymo. 

Tirpalo pH 7,4 artimas žmogaus ašarų pH, todėl nedirgina net ir jautriausių 

akių.

Lęšių priežiūros tirpalas susideda iš šešių aktyvių komponentų, kurių 

kiekvienas atlieka skirtingą funkcĳą ir užtikrina visapusišką lęšių 

priežiūrą:

valo ir saugo, 

dezinfekuoja (efektyviai eliminuoja daugiau nei 99,9 proc. 

bakterĳų bei mikroorganizmų),

drėkina, 

skalauja,

pašalina baltymines nuosėdas (mechaniškai nevalant lęšių)

Galimi du lęšių valymo ir dezinfekavimo būdai naudojant daugiafunkcinį 

lęšių tirpalą eLens:

1. Valymas be skalavimo ir mechaninio šveitimo. Lęšiai, visiškai apsemti 

tirpalo eLens, paliekami specialiame lęšių dekliuke visai nakčiai arba 

mažiausiai 6 valandoms.

2. Greitasis valymas. Lęšiai apie 10 sekundžių valomi tirpalu eLens juos 

švelniai trinant ir visiškai apsemtus paliekant skystyje dar bent 5 

minutėms. Po šios „operacĳos“ lęšiai vėl būna paruošti naudojimui.



Sudėtis: 

Poliheksametileno biguanidas (PHMB)

Dinatrio edatatas (EDTA)

Poloksameras

Boro rūgštis

Natrio chloridas

Natrio boratas

Hidroksipropilo metilceliuliozė

                     



eLens Aqua Comfort 
Rewetting Drops
Akių lašai

Akių lašai eLens iškart suteikia komfortą ir atgaivina 
pavargusias bei sausas akis. 

Natūralioms ašaroms artimas pH ir  necitotoksinės medžiagos užtikrina 

ypač švelnią akių apsaugą.

Speciali akių lašų formulė mažina akių sausumą bei sudirgimą, kurio 
priežastis gali būti dulkės, pervargimas ir oro tarša, taip pat užtikrina 
maksimalų kontaktinių lęšių nešiojimo komfortą visą dieną.

Šie drėkinamieji akių lašai tinka visų tipų minkštų kontaktinių lęšių 
nešiotojams. Jie nesukelia alergĳos ir prailgina kontaktinių lęšių 
naudojimą, nes sudėtyje nėra konservantų. 

Akių lašai eLens leis apsaugoti akis nuo išsausėjimo visą dieną netgi 
būnant ypač šiltose ir sausose patalpose.



Sudėtis: 

Natrio chloridas

Boro rūgštis

Boraksas

Poliheksametileno biguanidas (PHMB)

Poloksameras

Dinatrio edatatas (EDTA)

HPMC

Natrio hialuronatas
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