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ОФТАЛЬМОЛОГІЯ ОГЛЯД

Нині компанія Alcon (США) має пред-
ставництва майже в 75 країнах світу, 
володіє найпотужнішими системами 
виробництва, використовує передові 
технології, завдяки чому різноманітні 
лінійки інтраокулярних контактних 
лінз (ІОЛ) отримали заслужене визнання 
в осіб із проблемами зору. Одним із най-
відоміших продуктів цієї компані ї 
є контактні лінзи преміум-сегмента AIR 
OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA.

Комбінація силікону 
та гідрогелю

Революційний спосіб виробництва з ви-
користанням унікальної технології стій-
кої плазми дозволяє надати лінзам AIR 
OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA суцільну 
гладку поверхню та забезпечити найвищі 
показники проникності кисню. Це стало 
можливим завдяки певним особливостям 
виробничого процесу, насамперед викорис-
танню однієї з найдивовижніших речовин, 
синтезованих людиною, – силікон-гідро-
гелю. Силікон – прозора, міцна й еластична 
речовина, здатна зберігати свої властивості 
у величезному діапазоні умов і в різних хі-
мічних середовищах. Силікон не зумовлює 
відторгнення і не спричиняє алергічних 
реакцій. Деякі  його небажані ефекти – гід-
рофобність (здатність відштовхувати воду 
може викликати труднощі з достатнім зво-
ложенням) та абсорбування жиру (схиль-
ність до забруднення) – компенсуються 
додаванням іншого штучного матеріалу – 
гідрогелю. Цей безбарвний неорганічний 
полімер має високу спорідненість до води, 
завдяки чому здатний гарно утримувати 
в собі вологу. Але гідрогель теж має свої 
недоліки: його ахіллесовою п’ятою є по-
гана здатність пропускати кисень до ро-
гівки ока. Комбінація цих двох матеріалів, 
яка об’єднала їхні переваги та нівелювала 
небажані властивості, стала відомою як си-
лікон-гідрогель. Він добре утримує воду 
і пропускає кисень, що надає силікон-гідро-
гелевим лінзам здатність «дихати» та довго 
перебувати у зволоженому стані. Саме такі 
ІОЛ не подразнюють рогівку та є ідеаль-
ними для тривалого носіння: однією парою 
можна користуватися майже 30 діб. Нині 
кількість силікон-гідрогелевих матеріалів 
надзвичайно велика: тефілкон, полімакон, 
лотрафілкон, галіфілкон, сенофілкон, ома-
філкон, хілафілкон, нелфілкон, фемфілкон, 
балафілкон, окуфілкон, метафілкон та ін.

Який матеріал для контактних 
лінз є найкращим?

Спеціалісти враховують багато пара-
метрів, щоб створити лінзи з оптималь-
ними характеристиками. Нині вважа-
ється, що ідеальна лінза має бути:

• оптично прозорою, що необхідно 
для забезпечення яскравого і  кон-
трастного зору;

• біологічно інертною для забезпе-
чення фізіологічної сумісності з ткани-
нами очного яблука;

• хімічно стабільною з метою тривалого 
зберігання первинних властивостей;

• механічно стійкою під час активного 
використання;

• гідрофільною для підтримання 
та збереження вологи ока;

• еластичною, щоб забезпечити точне 
прилягання лінзи до рогівки;

• нетоксичною та неканцерогенною.
Поряд із цим ІОЛ повинна забезпечу-

вати максимальну проникність кисню 
до рогової оболонки ока.

Одним з оптимальних силікон-гідро-
гелевих матеріалів є лотрафілкон А, який 
надає виробленим із нього лінзам (AIR 
OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA) усіх зазна-
чених властивостей. При цьому завдяки 
сучасному обладнанню та революційним 
технологіям лінзи AIR OPTIX® NIGHT & 
DAY® AQUA не містять залишків стабілі-
заторів, пластифікаторів або мономерів, 
які можуть переміщатися в слізну рідину 
та негативно впливати на сітківку.

Здатність пропускати кисень
Лотрафілкон А, з якого вироблені кон-

тактні лінзи AIR OPTIX® NIGHT & DAY® 
AQUA, характеризується дуже високим 
показником пропускання кисню (Dk/t) 
порівняно з іншими лінзами (рис. 1).

Жирове забруднення
Контактні лінзи AIR OPTIX® NIGHT & 

DAY® AQUA мають спеціальний захист 
від відкладення холестерину, що сприяє 
більш тривалому використанню. Так, 
згідно з результатами клінічних дослі-
джень, навіть після щоденного носіння 
впродовж 1 міс контактних лінз AIR 
OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA рівень їх 
жирового забруднення у вигляді об’ємних 
відкладень значно менший, ніж при ви-
користанні інших ІОЛ протягом періоду, 
рекомендованого виробником (рис. 2).

Комфорт використання
Ультрагладкість поверхні лінз AIR 

OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA досягнута 
завдяки використанню спеціальної тех-
нології – Permanent Plasma Technology: 
лінзи очищуються та шліфуються плаз-
мою у вакуумній камері з нейтральним 
іонізуючим газом (рис. 3).

Завдяки такому способу обробки 
поверхня AIR OPTIX® NIGHT & DAY® 
AQUA не тільки є стійкою до утворення 
відкладнень, а  й регулярно зволожу-
ється. Ефект постійного зволоження 
лінзи забезпечує спеціальна система – 
AQUA Moisture System. Саме завдяки їй 
вдається нівелювати схильність до під-
сушування. Згідно з даними одного клі-
нічного дослідження, учасники якого 
носили тільки контактні лінзи AIR 
OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA впродовж 
30 ночей та проводили щомісячну заміну 
лінз протягом усього періоду спостере-
ження (3 роки), використання зазначе-
них ІОЛ сприяло значному зниженню 

Шукаючи комфортні лінзи: обираємо найкращі
Стикнувшись із проблемою зниження гостроти зору, багато пацієнтів вивчають можливості корекції, 
не пов’язані з носінням окулярів, а згодом розпочинають пошук альтернативи задовільним контактним 
лінзам, прагнучи обрати найкращі. Спробувавши продукцію різноманітних фірм, більшість споживачів 
звертає увагу на контактні лінзи всесвітньовідомої компанії Alcon, яка була заснована в 1947 р.  
двома американськими фармацевтами – Робертом Александером і Вільямом Коннером.
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Dk/t у центрі лінзи -3,00 діоптрії Dk відповідно до даних виробника

AIR OPTIX®  NIGHT & DAY®   
AQUA (лотрафілкон А) 175 140

Biofinity (комфілкон А) 160 128

ACUVUE OASYS (сенофілкон А) 147 103

PureVision2 (балафілкон А) 130 91

ACUVUE ADVANCE (галіфілкон А) 86 60

Рис. 1. Показники пропускання кисню різноманітних лінз
Примітки: Dk – проникність матеріалу лінзи для кисню; t – товщина лінзи в центрі.
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Рис. 2. Сорбція холестерину різними контактними лінзами після їх носіння
Примітки: лінзи носилися щоденно протягом рекомендованого виробником періоду. 
Для очистки та дезінфекції застосовувався розчин CLEAR CARE. Дані представлені у вигляді медіан. 
* Усі відмінності між AIR OPTIX NIGHT & DAY AQUA та порівнюваними брендами статистично достовірні (p<0,0001).

Рис. 4. Зниження інтенсивності початкової сухості через 36 міс використання ІОЛ 
з лотрафілкону А
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Рис. 3. Особливості обробки поверхні різноманітних контактних лінз

Контактні лінзи AIR OPTIX® NIGHT & 
DAY® AQUA – обробка стійкою 
хімічно зв’язаною плазмою робить 
поверхню лінзи надзвичайно 
гладенькою

Контактні лінзи Biofinіty – обробка 
стійкою плазмою відсутня

Контактні лінзи PureVision – 
поверхня лінзи зроблена з окремих 
силікатних островців,  
що не дозволяє повністю її покрити

Контактні лінзи Acuvue Oasys – 
обробка стійкою плазмою відсутня, 
шорстка поверхня лінзи

Контактні лінзи Acuvue Advance – 
обробка стійкою плазмою відсутня, 
шорстка поверхня лінзи
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Ці лінзи дуже легко одягати, їх можна 
не знімати на ніч, вони завжди залиша-
ються вологими. Дуже важлива й ціна. 
Упевнено можу рекомендувати саме 
ці лінзи.

Коментар. Зазначена перевага за-
безпечується фізико-хімічними власти-
востями лотрафілкону А, з якого зроб-
лені AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA. 
Високий показник пропускання кисню 
дозволяє користуватися ними цілодо-
бово, в тому числі й під час нічного сну. 
Активна дія зволожувальної системи 
AQUA Moisture System і низький кут 
змочування – гаранти постійного зво-
ложення лінзи.

Я ношу контактні лінзи близько 
15 років. Маю досвід використання де-
кількох брендів, але вже понад 10 років 
залишаюся вірною AIR OPTIX® NIGHT & 
DAY® AQUA. У мене поганий зір, тож 
мушу постійно носити лінзи. Я сплю 
у лінзах AIR OPTIX® NIGHT & DAY® 
AQUA, і мені подобається, що зранку 
я зовсім не відчуваю сухості. Завдяки 
цим лінзам я справді забуваю, що 
в мене поганий зір.

Коментар. Безболісність викори-
стання протягом ночі досягається 
завдяки біасферичному дизайну 
л інзи, гарній посадці на очному 
яблуці та безперешкодному току 
слізної рідини.

Я дуже погано бачу, й окуляри зов-
сім не здатні поліпшити периферич-
ний зір. Мої очі надзвичайно чутливі, 
носіння одноразових контактних лінз 
з постійною необхідністю знімання, 
одягання, обробки мені не підходить. 
Близько 9 років тому оптометрист по-
радив мені AIR OPTIX® NIGHT & DAY® 
AQUA, і жодного разу я не пожалку-
вав про цей вибір. Я ношу їх безпе-
рервно протягом 30 діб, не знімаючи 
на ніч. Очі не висихають, подразнення 
не виникає, а найголовніше, я не від-
чуваю лінз! Я завжди гарно та чітко 
бачу, як протягом дня, так і вночі! Ці 
контактні лінзи тонкі та гнучкі, їх дуже 
просто й комфортно одягати. Якщо 
у вас дуже поганий зір, якщо ви хо-
чете вести активний спосіб життя або 
вам просто набридло постійно під-
носити речі собі під ніс, щоб бодай 
щось побачити, рекомендую лінзи AIR 
OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA. Насо-
лоджуйтесь життям, як це роблю я!

Коментар. Відсутність неприємних 
відчуттів під час використання AIR 
OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA дося-
гається завдяки плазмовій обробці 
та створенню надзвичайно гладень-
кої поверхні лінзи. Чіткість зображе-
ння забезпечує асферичний дизайн 
передньої поверхні лінзи, що дозволяє 
уникнути аберацій.

Використовую ці лінзи вже 6 років. 
Вони дуже зручні. Я не сплю в них 
постійно, але, буває, інколи відпо-
чиваю в них. Ще одна суттєва пе-
ревага AIR OPTIX® NIGHT & DAY® 
AQUA – спеціальна позначка, завдяки 

якій я ніколи не переплутаю, якою 
стороною потрібно одягати лінзи. 
Ці лінзи не потрібно щодня чистити. 
Порівняно з іншими лінзами вони 
трохи дорожчі, але ж їх можна но-
сити і вдень, і вночі.

Коментар. На лінзу спеціально на-
несений індикатор інверсії «ОК», що 
унеможливлює одягання навиворіт. 
Завдяки легкому підфарбуванню AIR 
OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA можна 
швидко знайти в блістері та контейнері.

Відгуки користуВачіВ

сухості як удень, так і вночі; цей ефект 
зберігався протягом 3 років (рис. 4).

Ще однією особливістю AIR OPTIX® 
NIGHT & DAY® AQUA є біасферичний 
дизайн лінз. Асферичність обох повер-
хонь додає значних переваг: відсутність 
сферичної поверхні на передній частини 

лінзи дозволяє зменшити сферичні абе-
рації та покращити якість зору, нато-
мість асферичний дизайн задньої по-
верхні оптимізує розташування лінзи 
на оці та підвищує комфорт носіння. 
Поряд із  цим асферичний дизайн 
не перешкоджає обміну слізної рідини, 

що також підсилює відчуття комфорту 
при використанні лінзи.

Обираючи контактні лінзи, зверніть 
увагу на AIR OPTIX® NIGHT & DAY® 
AQUA з  лінійки AQUA від компанії 
Alcon, що мають низку беззаперечних пе-
реваг. Рекомендований строк їх  планової 

заміни становить 1 міс. Завдяки зволожу-
вальній системі AQUA Moisture System 
ці контактні лінзи можуть використову-
ватися для безперервного носіння протя-
гом 30 днів/ночей.

Підготувала Тетяна Можина ЗУ


