SOCZEWKA JEDNODNIOWA

DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH
W WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH OTOCZENIA.
Ponieważ nasz tryb życia staje się coraz bardziej wymagający, soczewki
kontaktowe muszą dotrzymać mu kroku. Marcella McParland, Brian Pall
i Cristina Schnider opisują koncepcje, na podstawie, których powstała
konstrukcja nowej soczewki jednodniowej, odpowiadająca na konkretne
potrzeby pacjentów: ACUVUE OASYS® 1-Day with HydraLuxe™

U podstaw naszej codziennej pracy w gabinetach i salonach leży dobranie każdemu pacjentowi
jak najodpowiedniejszych soczewek kontaktowych.
Nasze zalecenia opierają się na wielu różnych elementach, poczynając od potrzeb wzrokowych pacjenta,
poziomu aktywności i stylu życia, aż do stanu zdrowia
oczu i stwierdzonych objawów.
Dogłębne poznanie potrzeb pacjentów oraz
nowych koncepcji i technologii stosowanych
w konstrukcji soczewek ułatwia nam zadanie
i pozwala lepiej realizować potrzeby pacjentów. Jako
specjaliści zajmujący się ochroną wzroku wiemy, że
żadna soczewka kontaktowa nie jest w stanie spełnić
oczekiwań wszystkich pacjentów, jednak prowadzone
obecnie badania pomagają nam zidentyfikować

poszczególne grupy pacjentów w oparciu o kluczowe
różnice ich najważniejszych cech i potrzeb.
Wspomniana wiedza pozwala nam na polecanie
produktów w oparciu o bardziej przekonujące fakty,
a także umożliwia prowadzenie bardziej merytorycznych rozmów z pacjentami. Nowe technologie soczewkowe oraz produkty pozwalają zapewnić pacjentowi
odpowiednie właściwości i charakterystykę dopasowania soczewki.
W poniższym artykule omówione zostaną
koncepcje zastosowane w nowych jednodniowych
soczewkach kontaktowych firmy Johnson & Johnson
Vision Care Companies, tj. soczewkach kontaktowych
ACUVUE OASYS® 1-Day with HydraLuxe™. Soczewki

w trakcie dnia (grupa nazywana “Pogorszenie”), które
często zmieniały się znacznie w zależności od wykonywanych czynności i zmian warunków otoczenia,
stanowiących wyzwanie dla utrzymania stabilność
filmu łzowego (Ilustracja 1).

TECHNOLOGIA EYE-INSPIRED

Powyższą koncepcję stosowano wcześniej
z powodzeniem w innych soczewkach z rodziny
ACUVUE®, co przyczyniło się do optymalizacji
technologii soczewek ACUVUE OASYS® 1-Day
oraz poprawiło interakcje zachodzące pomiędzy
soczewką, filmem łzowym i powierzchnią oka.
Prowadząc badania nad rozwojem tej
koncepcji przekonaliśmy się, że nie ma „uniwersalnego rozmiaru, który pasuje wszystkim”. Same
potrzeby wzrokowe i częstotliwość wymiany
soczewek nie pozwalają jeszcze określić potrzeb
pacjentów, a poza tym potrzeby mają złożony
charakter i przeplatają się wzajemnie. Ogólnie
rzecz biorąc, potrzeby pacjentów są podobne,
chociaż w zależności od regionu występują pewne
różnice.

OTOCZENIE, AKTYWNOŚCI I OBJAWY
W celu zbadania doświadczeń związanych z noszeniem soczewek kontaktowych
przez cały dzień, firma Johnson & Johnson Vision
Care Companies podjęła współpracę z Kadence
International, niezależną firmą zajmującą się badaniem rynku. Przeprowadzono badanie z udziałem
243 użytkowników miękkich soczewek kontaktowych w wieku 18-39 lat.1
Niemal 6 na 10 użytkowników (59%) zauważało
pogorszenie właściwości użytkowych soczewek

Ocena użytkowników (odsetek najwyższych ocen)

Soczewki kontaktowe z rodziny ACUVUE®
i metodologia zastosowana do ich oceny opierają
się na podejściu określanym jako EYE-INSPIRED™
DESIGN. W ramach wspomnianego podejścia, naukowcy i specjaliści kliniczni zaczynają
od pogłębienia wiedzy na temat fizjologii i budowy
oka, a następnie kierują się nią opracowując nowe
produkty.

Właściwości użytkowe, uczucie suchości i zmęczenia oczu
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zapewniają one odpowiednie właściwości użytkowe pacjentom prowadzącym aktywny tryb życia,
dla których soczewki jednodniowe są właściwym
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Ilustracja 1. Korelacja pomiędzy właściwościami użytkowymi soczewek
kontaktowych (oś po lewej stronie), a występowaniem objawów suchości
i uczuciem zmęczenia oczu (oś po prawej stronie) w grupie Pogorszenia
(n=143).

W porównaniu do uczestników badania należących do grupy, w której ocena właściwości soczewek
nie pogorszyła się (grupa „Utrzymania”), uczestnicy
zaklasyfikowani do grupy Pogorszenia znacznie
częściej wykonywali w ciągu dnia 10 lub więcej czynności (36% w por. do 21%) i częściej zmieniali warunki
otoczenia, w których przebywali (średnio 7,3 w porównaniu do 5,8 zmian).
Obniżenie komfortu i zadowolenia zaobserwowano w równym stopniu u użytkowników soczewek
jednodniowych, jak i planowej wymiany. Najczęściej
zgłaszanym objawem było uczucie zmęczenia oczu
(78%) i suchości oczu (74%) (Ilustracja 2).
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Ilustracja 2. Częstość zgłaszania objawów w grupie Pogorszenia (n=143).

Staranne zadawanie pytań pozwala zidentyfikować osoby „mające trudności”, u których w przypadku nierozwiązania problemów może dojść do
skrócenia czasu komfortowego noszenia, a następnie
ograniczenia całkowitego czasu noszenia soczewek
kontaktowych. Proces ten może doprowadzić najpierw
do tymczasowej rezygnacji, a następnie do całkowitej
rezygnacji ze stosowania soczewek.
Zainteresowanie się warunkami otoczenia,
w których przebywają pacjenci, wykonywanymi
przez nich czynnościami, a także objawami, których
doświadczają, pozwala rozpocząć rozmowę na temat
zmiany dotychczasowych soczewek na te zaprojektowane specjalnie z myślą o spełnianiu takich potrzeb:
ACUVUE OASYS® 1-Day.

ROLA FILMU ŁZOWEGO
W czasie kiedy uzyskiwaliśmy większą wiedzę
na temat potrzeb pacjentów i ich doświadczeń ze
stosowaniem soczewek kontaktowych, naukowcy
lepiej poznali interakcje zachodzące pomiędzy okiem
a filmem łzowym.3
Wcześniej uważano, że film łzowy ma prostą
trójwarstwową strukturę złożoną z mucyn, warstwy
wodnej i lipidów. W ciągu ostatnich 10 lat, badania
prowadzone w tej dziedzinie wykazały, że struktura
filmu łzowego jest dużo bardziej złożona, niż wcześniej sądzono.4-6

zapewniający im właściwości zbliżone do naturalnych łez, aby wspomagały stabilność filmu łzowego.

ROLA ENERGII ZWIĄZANEJ Z TARCIEM
W ostatnich latach, w ramach badań nad czynnikami wpływającymi na komfort noszenia soczewek
kontaktowych, wykorzystuje się trybologię, czyli
naukę zajmującą się badaniem wzajemnych oddziaływań powierzchni ruchomych. 7 Intuicja podpowiada, że jeżeli pozostałe czynniki będą takie same, to
mniejsze tarcie występujące podczas ruchu powieki
po powierzchni soczewki kontaktowej zapewni
większy komfort i mniej objawów związanych z noszeniem soczewek. Wyniki badań potwierdzają to intuicyjne przeczucie.8
Energia związana z tarciem to pojęcie często
używane w fizyce, a obecnie po raz pierwszy zastosowano je przy projektowaniu konstrukcji soczewek
kontaktowych.9 W odniesieniu do oka z założoną
soczewką kontaktową, energia związana z tarciem
oznacza łączną energię niezbędną do wykonania
tysięcy mrugnięć dziennie, czyli przesuwania powieki
po powierzchni soczewki. Energia ta jest iloczynem
siły tarcia oddziaływującej na powiekę przesuwającą
się po powierzchni oka i odległości, którą pokonuje
powieka podczas ruchu.10

Mucyny stanowią najgłębiej położoną warstwę
filmu łzowego i odgrywają kluczową rolę, chroniąc
powierzchnię oka oraz pozwalając powiekom gładko
przesuwać się po powierzchni komórek nabłonka
rogówki. Warstwa wodna składa się nie tylko z wody, ale
zawiera również elektrolity, białka i enzymy, które odżywiają i nawilżają rogówkę oraz chronią powierzchnię
oka. Warstwa lipidowa składa się z warstw tłuszczów
polarnych i niepolarnych, które oddziałują na siebie
nawzajem oraz na inne składniki filmu łzowego, wspomagając smarowanie powierzchni oka i utrzymując
nawilżenie.

Współczynnik tarcia (ang. CoF) stanowi iloraz
siły tarcia, której poddany jest miernik podczas ruchu
po powierzchni soczewki kontaktowej oraz zastosowanej siły normalnej do powierzchni soczewki. Chociaż
współczynnik tarcia jest przydatnym wskaźnikiem przy
porównywaniu różnych materiałów, z których wykonywane są soczewki kontaktowe, jest również parametrem, który nie oddaje w pełni istoty procesów zachodzących w ciągu całego dnia noszenia soczewki, ani
tego, ile „pracy” musi wykonać w tym czasie powieka.
Uwzględnienie w równaniu odległości ruchu powieki
pozwala na bardziej realistyczną ocenę zachowania
materiału na powierzchni oka, zamiast dość abstrakcyjnej oceny jego teoretycznych właściwości (podobnie
jak dodanie parametru „t” do współczynnika „Dk/t”).

Jak opisano niżej, uzyskanie nowej wiedzy
odegrało kluczową rolę przy opracowywaniu technologii zastosowanych w soczewkach ACUVUE
OASYS® 1-Day. Soczewki zaprojektowano w sposób

Dodatkowym zadaniem dla naukowców pracujących przy opracowaniu soczewek ACUVUE OASYS®
1-Day było utrzymanie energii związanej z tarciem na
niskim poziomie.

P
 ROJEKT W OPARCIU O DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA MARKI ACUVUE
OASYS®
Oprócz stosowania nowych technologii, nowe
soczewki wykorzystują sukces ACUVUE OASYS®,
najczęściej sprzedawanej soczewki kontaktowej
na świecie.11 Analizując wyniki 14 badań klinicznych
stwierdzono, że soczewki ACUVUE OASYS® są niepokonane w zapewnianiu komfortu.12
ACUVUE OASYS® jest również liderem
pod względem właściwości użytkowych soczewek
w trudnych warunkach otoczenia (wśród soczewek
planowej wymiany). Young i wsp.13 dopasowali
soczewki ACUVUE OASYS® 228 dotychczasowym użytkownikom soczewek hydrożelowych i porównywali
ocenę komfortu u osób, które „zawsze” lub „często”
nosiły soczewki w trudnych warunkach otoczenia.
Po dwóch tygodniach stosowania ACUVUE OASYS®,
komfort użytkowania soczewek uległ znaczącej
poprawie we wszystkich warunkach otoczenia.
Soczewka ACUVUE OASYS® 1-Day firmy
Johnson & Johnson Vision Care Companies jest oparta
na marce ACUVUE OASYS®, co zapewnia dostępność
najnowszego produktu pod postacią soczewki jednodniowej, jeszcze lepiej dostosowanej do potrzeb
pacjentów prowadzących intensywny tryb życia i przebywających w niekorzystnych warunkach otoczenia.
Wspomaga stabilność
filmu łzowego

T ECHNOLOGIA ZINTEGROWANEJ ŁZY
ACUVUE OASYS® 1-Day z technologią HydraLuxe™
wykorzystuje nową koncepcję, czyli technologię zintegrowanej łzy (Tear-infused Design), zainspirowaną
strukturą i funkcjami naturalnego filmu łzowego.
Chociaż do produkcji soczewek kontaktowych marki
ACUVUE OASYS® nadal wykorzystywany jest silikonowo-hydrożelowy materiał senofilcon A, obecnie
zawiera on ulepszoną sieć cząsteczek przypominających swymi właściwościami naturalny film łzowy
oraz uwodniony silikon o wysokiej tlenotransmisyjności, który integruje się z filmem łzowym pacjenta
(Ilustracja 3).
Technologia HydraLuxe™ to udoskonalona sieć
materiału, bardziej usieciowana dla ograniczenia
adhezyjności z błonami śluzowymi soczewki kontaktowej14 oraz naśladująca właściwości mucyn naturalnie występujących na powierzchni oka.
Sieć cząsteczek przypominających strukturę łez
jest jednorodna w całej objętości soczewki (nie jest
powłoką na powierzchni), dzięki czemu działa stale
przez cały dzień i nie wymaga inicjowania przez
mrugnięcie. Ponieważ naturalny film łzowy to skomplikowany system, soczewki zaprojektowano tak, aby
współdziałały z kluczowymi składnikami filmu łzowego,
zapewniając smarowanie i nawilżenie soczewki oraz
wspieranie właściwości filmu łzowego przez cały dzień.15

Film łzowy
Soczewka

Udoskonalona sieć cząsteczek przypominających właściwościami naturalny film
łzowy i uwodnionego silikonu o wysokiej
tlenotransmisyjności:
Integruje się z filmem łzowym pacjenta
Pomaga soczewce naśladować funkcję
mucyn transbłonowych rogówki

Rogówka

Pomaga zapobiegać przylgnięciu
soczewki do powierzchni oka

Warstwa wodna
Warstwa mucyn

Ilustracja 3. Technologia zintegrowanej łzy.

Warstwa tłuszczowa

W całej udoskonalonej sieci materiału, równomiernie rozprowadzono składnik nawilżający - poliwinylopirolidon (PVP). W technologii HydraLuxe™, PVP
o specjalnie dobranej długości łańcuchów i dużej
masie cząsteczkowej jest dodawany do mieszaniny
reaktywnych monomerów, tworząc matrycę naśladującą właściwości naturalnych mucyn.15
Podobnie do mucyn występujących naturalnie
w filmie łzowym, PVP zastosowany w technologii
HydraLuxe™ zawiera elementy wchodzące w interakcję ze wszystkimi najważniejszymi składnikami

w porównaniu do jednodniowych silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych Dailies Total1®
(Alcon). Niski poziom energii związanej z tarciem
utrzymuje się przez 18 godzinny czas trwania cyklu.
Niższa energia związana z tarciem w symulowanym środowisku noszenia soczewek jest skorelowana z niższym współczynnikiem tarcia, który z kolei
jest skorelowany z wyższym poziomem komfortu
podczas noszenia soczewek.8 Zmniejszenie wysiłku
czy „pracy” wymaganej podczas mrugnięcia może
pomóc złagodzić odczucie zmęczenia oczu.
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Ilustracja 4. Energia związana z tarciem soczewek ACUVUE OASYS® 1-Day® w porównaniu z Dailies Total1® mierzona przy użyciu mikrotrybometru9

filmu łzowego. Wspomniane właściwości zapewnia
amfifilowość (np. hydrofilowość i lipofilowość) PVP,
pozwalająca na wiązanie się zarówno ze składnikami
o charakterze hydrofilowym jak i hydrofobowym.
Stałe nawilżanie i smarowanie zapewniane
przez PVP o precyzyjnie dobranej budowie, w połączeniu z jednodniowym trybem noszenia sprawiają,
że ACUVUE OASYS® 1-Day jest soczewką zapewniającą pacjentowi komfort przez cały dzień wypełniony
aktywnościami i ogranicza uczucie zmęczenia oczu.
Technologia ta, w połączeniu z niezwykle
gładką i jednolitą powierzchnią soczewki, pozwala
utrzymać na niskim poziomie energię związaną
z tarciem, mierzoną w czasie w warunkach in vitro.
Ilustracja 4 przedstawia mniejszą energię związaną z tarciem soczewek ACUVUE OASYS® 1-Day,

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW
Parametry soczewki ACUVUE OASYS® 1-Day
podano w Tabeli 1. Oprócz technologii HydraLuxe™,
w porównaniu do soczewek dwutygodniowych
ACUVUE OASYS®, nowa soczewka wykorzystuje kilka
dodatkowych nowości konstrukcyjnych, pozwalających zoptymalizować jej właściwości użytkowe.
ACUVUE OASYS® 1-Day ma zoptymalizowany płyn
w blistrze o zbilansowanej elektrolityczności (osmolarności), podobnej do naturalnych łez, co przy zakładaniu soczewek pozwala zapewnić uczucie podobne
do tego, jakie zapewniają naturalne łzy. Soczewka ma
większą strefę optyczną, dostosowaną do szerszego
zakresu wielkości źrenic i warunków oświetlenia, co
może pomóc niektórym pacjentom utrzymać dobrą

Tabela 1. Specyfikacja produktu
Materiał
Technologia nawilżenia
Zawartość wody
Promień krzywizny
Średnica
Zakres mocy
Grubość w centrum
Transmisyjność tlenu (Dk/t)
(z uwzględnieniem efektu brzegowego i granicznego)*
Dopływ tlenu†
(odsetek tlenu docierający do centralnej części rogówki)
Filtr UV**
Oznaczenia
Zalecany schemat wymiany
Opakowanie

senofilcon A, silikonowo-hydrożelowy
Technologia HydraLuxe™ z zastosowaniem
poliwinylopirolidonu (PVP)
38%
8,5 mm i 9,0 mm
14,3 mm
–0,50 D do –6,00 D (co 0,25 D)
–6,50 D do –12,00 D (co 0,50 D)
+0,50 D do +6,00 D (co 0,25 D)
+6,50 D do +8,00 D (co 0,50 D)
0,085 mm (- 3,00 D)
121 x 10–9 (–3,00 D)
98% (przy otwartym oku)
Klasa 1 - 99% UVB, 96% UVA
Jasnoniebieskie zabarwienie
Znacznik strony ‘123’
Soczewka jednodniowa, jednorazowego użytku
30

* Wszystkie wartości Dk: jednostki Fatt w temperaturze 35°C wyznaczone metodą polarograficzną (z uwzględnieniem efektu brzegowego i granicznego).
**Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga chronić rogówkę i wnętrze gałki ocznej przed transmisja
szkodliwego promieniowania UV. Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE zastępują okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, gdyż nie zakrywają całkowicie
oczu i okolic wokół nich. Transmisja promieniowania UV mierzona dla soczewek o mocy -1,00D.
† odsetek tlenu docierającego do centralnej części rogówki przy otwartym oku, w porównaniu do 100% (oko bez założonej soczewki) (Brennan NA.
Beyond flux: Total corneal oxygen consumption as index of corneal oxygenation during CL wear. Optom Vis Sci 2005;82(6):467-72).

jakość widzenia. Ponadto, soczewka ma zwiększoną
średnicę (14,3 mm) dla lepszej centracji i pokrycia
rogówki.
Soczewki dostępne są w dwóch promieniach
krzywizny i posiadają szeroki zakres mocy (plusowych i minusowych). Podobnie jak ACUVUE OASYS®,
nowa soczewka posiada filtr UV klasy 1.

WŁAŚCIWOŚCI KLINICZNE
Przy opracowywaniu soczewek ACUVUE OASYS®
1-Day prowadzono zakrojone na szeroką skalę prace
nad konstrukcją i strukturą materiału oraz doświadczenia kliniczne, w tym osiem badań rozwojowych
wśród 1100 uczestników w 20 niezależnych, klinicznych ośrodkach badawczych w USA. Następnie,
również w Stanach Zjednoczonych, przeprowadzono
randomizowane, maskowane badania kliniczne
z grupą kontrolną wśród aktualnych użytkowników
miękkich soczewek kontaktowych.
Przeprowadzono również dwa badania krzyżowe
o podobnych schematach, obejmujące użytkowników

soczewek jednodniowych, porównujące właściwości
kliniczne soczewek ACUVUE OASYS® 1-Day z Dailies
Total1®. Do pierwszego badania włączono 120 osób
stosujących wcześniej miękkie soczewki kontaktowe, a w drugim uczestniczyło 286 użytkowników
soczewek miękkich.
Średni wiek uczestnika wynosił 28 lat (zakres
od 18 do 39 lat), a moc sferyczna korekcji do dali wynosiła od -0,50D do -6,00D. Od uczestników wymagano
stosowania soczewek w schemacie jednodniowym,
co najmniej 5 dni w tygodniu i 8 godzin dziennie.
Po tygodniu noszenia soczewek jednego typu,
uczestnicy rozpoczynali stosowanie drugiej badanej
soczewki, a po każdym tygodniu przeprowadzano
ocenę. Podczas wizyty początkowej, pierwszej
wizyty z dopasowaniem soczewek i wizyty kontrolnej po pierwszym tygodniu badania, uczestnikom
przekazywano kwestionariusze oceniające komfort,
jakość widzenia i łatwość posługiwania się soczewkami. Gromadzone dane kliniczne obejmowały
również ostrość wzroku, wyniki badania w lampie
szczelinowej, ocenę i charakterystykę dopasowania

Kwestionariusz CLUE™ opracowano specjalnie
do oceny stosowania miękkich, jednodniowych
soczewek kontaktowych, udoskonalano i dopracowywano w oparciu o liczną grupę użytkowników
soczewek kontaktowych w USA, w wieku 18-65 lat.

soczewek, zwilżalność oraz czas noszenia soczewek
w ciągu dnia i czas komfortowego noszenia.
Duży odsetek uczestników (91%) osiągnął
obuoczną ostrość widzenia na poziomie 6/4,5 lub
lepszym po tygodniu stosowania soczewek, natomiast wszyscy uczestnicy stosujący soczewki ACUVUE
OASYS® 1-Day osiągali ostrość 6/6 lub wyższą.

Poszczególne pytania w kwestionariuszu CLUE™
(dotyczące komfortu, jakości widzenia i łatwości
posługiwania się soczewką) zostały pogrupowane
i matematycznie przeliczone na wyniki oceny ogólnej.
Ocena ogólna wyższa niż 60 wskazuje na ponadprzeciętne właściwości użytkowe, natomiast oceny niższe
niż 60 wskazują na właściwości użytkowe poniżej
przeciętnej. Różnica wielkości o 5 punktów lub więcej
jest uważana za istotną klinicznie. Kwestionariusz
został przygotowany tak, aby dostarczać informacje
na temat ogólnej oceny poziomu komfortu, jakości
widzenia i łatwości posługiwania się soczewką.

Obserwacje kliniczne, obejmujące dopasowanie
soczewek (centrację, ruchomość przy podstawowym
kierunku spojrzenia, teście push-up i spojrzeniu
w górę oraz ogólną ocenę prawidłowości dopasowania), uznano za zadowalające w momencie dopasowania soczewek i podczas wizyty kontrolnej po
tygodniu stosowania. W żadnym z badań nie stwierdzono występowania zdarzeń niepożądanych związanych z noszeniem soczewek, a udział w badaniach
ukończyło odpowiednio 119 i 276 uczestników.

Zestawienie ocen z kwestionariusza CLUE™
uzyskanych w obydwu badaniach, wskazuje, że
soczewki ACUVUE OASYS® 1-Day przewyższają Dailies
Total1® pod względem kluczowych właściwości użytkowych, tj. komfortu, jakości widzenia i łatwości posługiwania się soczewką (Ilustracja 5).

P
 ORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
Podczas badań posługiwano się kwestionariuszem CLUE™ (Contact Lens User Experience™),
opracowanym przez niezależną firmę badawczą
(Vector Psychometric Group) dla Johnson & Johnson
Vision Care Companies zgodnie z wytycznymi FDA,
dotyczącymi wyników badań opartych na zgłoszeniach pacjentów (FDA Guidance on Patient
Reported Outcomes).16

Odpowiadając na pytania dotyczące poszczególnych aspektów stosowania soczewek ACUVUE OASYS®
1-Day, uczestnicy podawali, że komfort jest doskonały
podczas pracy przy komputerze, przy zmianie rodzaju
aktywności z jednej na drugą oraz pod koniec dnia
(Ilustracja 6). Łatwość zdejmowania soczewek również
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Ilustracja 5. Zestawienie ocen komfortu, jakości widzenia i łatwości posługiwania się soczewką uzyskanych przy użyciu kwestionariusza CLUE™ w dwóch
randomizowanych, maskowanych, badaniach klinicznych w układzie naprzemiennym (*n=119 i **n=276).

WNIOSKI

oceniano dobrze. Ilustracja 7 przedstawia dane dotyczące preferencji użytkowników, w oparciu o ogólną
ocenę soczewek. W grupie osób z określonymi preferencjami pacjenci częściej wybierali soczewki ACUVUE
OASYS® 1-Day niż Dailies Total1® przy proporcjach 2:1 (22%
uczestników nie wskazało preferowanej soczewki).

Pacjenci prowadzący intensywny tryb życia
potrzebują soczewek kontaktowych, które są w stanie
zachować swoje właściwości użytkowe, podczas gdy
oni wykonują różne aktywności i często zmieniają
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Ilustracja 6. Odsetek odpowiedzi potwierdzających stwierdzenia dotyczące komfortu i łatwości posługiwania się soczewką (*n=119 i **n=276)

Chociaż średni czas noszenia obydwu badanych
soczewek był podobny, czas komfortowego noszenia
ACUVUE OASYS® 1-Day obserwowany podczas większego badania klinicznego był o godzinę dłuższy niż
w przypadku Dailies Total1® i wynosił odpowiednio
14,1 i 13,3 godziny.

OGÓLNE PREFERENCJE
Użytkownicy preferujący
Dailies Total 1®
Użytkownicy preferujący
ACUVUE OASYS® 1-Day

Ilustracja 7. Dane dotyczące preferencji użytkowników, uzyskane
podczas randomizowanego, maskowanego badania klinicznego
prowadzonego w układzie naprzemiennym, (n=119).

warunki otoczenia. ACUVUE OASYS® 1-Day to jednodniowa soczewka kontaktowa stworzona do intensywnego użytkowania przez cały dzień.
Nowa soczewka powstała w oparciu o sprawdzoną markę ACUVUE OASYS®, dotąd niepokonaną
w zapewnianiu komfortu. Nowy produkt pozwala
specjalistom zajmującym się ochroną wzroku lepiej
skupić się na realizacji potrzeb pacjenta.
Technologia HydraLuxe™ zapewnia w soczewkach ACUVUE OASYS®1-Day technologię zintegrowanej
łzy. Udoskonalona konstrukcja złożona z molekuł
przypominających film łzowy, uwodnionego silikonu
o wysokiej tlenotransmisyjności, integruje się z filmem
łzowym pacjenta każdego dnia.
Badania kliniczne wykazały doskonałe parametry kliniczne soczewek ACUVUE OASYS® 1-Day, przewyższające inne jednodniowe silikonowo-hydrożelowe soczewki kontaktowe pod względem komfortu,
jakości widzenia oraz łatwości posługiwania się

soczewką. Nowa soczewka spełnia wymagania intensywnego użytkowania przez cały dzień.
Rosnące potrzeby pacjentów powodują, że
ACUVUE OASYS® 1-Day staje się niezbędnym produktem
w portfolio oferowanym przez specjalistów.
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Companies. Dr Brian Pall jest optometrystą i Starszym
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