
DE PERFECTE PARTNER
Vraag uw contactlensspecialist of Biotrue

®
  

Multi-Purpose Solution geschikt is voor u

   Maakt het dragen van 
lenzen gemakkelijker voor uw ogen 

   pH-waarde identiek aan gezonde tranen

   Doodt 99.9% van de micro-organismen*
*Op basis van ISO14729

Biotrue® Multi-Purpose 
Solution is geïnspireerd  
op de werking van ogen 
om ze helder en gezond  
te houden, en zelfs de duur 
van het draagcomfort te 
verlengen.
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Vraag vandaag nog uw contactlensspecialist naar de nieuwe 
Bausch+Lomb ULTRA® contact lenzen met MoistureSeal® 

technologie en ontdek wat deze voor u kunnen betekenen.

Het speciaal ontwikkelde lensontwerp zorgt voor 
minimale verdraaiing door rekening te houden met de 
werking van de knipperslag.9

Bausch+Lomb ULTRA®  
for Astigmatism contactlenzen

NIEUW: BAUSCH+LOMB ULTRA®  
FOR ASTIGMATISM CONTACTLENZEN

ULTRA® KIJKCOMFORT 
VOOR DE KLEINSTE DETAILS

Met MoistureSeal
®

 technologie

Levert voor gebruikers van digitale apparaten 
een uitstekend zicht aan het einde van de dag8

Bevochtigt lenzen gedurende 16 uur2

Uitgerust met MoistureSeal® technologie om het 
uitdrogen van lenzen te voorkomen7

Bausch+Lomb ULTRA® contactlenzen zijn verkrijgbaar voor:

• Myopen (Bijziendheid)
• Hypermetropen (Verziendheid)
• Astigmaten 
• Presbyopen (Ouderdomsverziendheid)

Na 16 uur dragen bevat 
de lens nog 95% van 
het vocht.2

STABIEL, HELDER EN COMFORTABEL 
ZICHT VOOR ASTIGMATEN



      

Bausch+Lomb ULTRA® contactlenzen 
met MoistureSeal® technologie

MoistureSeal® technologie voorkomt het 
uitdrogen van de lenzen als gevolg van minder 
knipperen.1 Na 16 uur dragen bevat de lens nog 
95% van het vocht.2 

Hierdoor kunt u urenlang comfortabel naar een 
beeldscherm kijken omdat uw contactlenzen 
minder droog aanvoelen.

De gehele dag ULTRA® kijkcomfort.Astigmatisme, wat is dat?
Astigmatisme is een veelvoorkomende oogaandoening die 

optreedt als het hoornvlies niet symmetrisch is. Een normaal 

hoornvlies is rond als een voetbal. Bij astigmatisme heeft het 

hoornvlies verschillende krommingen, zoals bij een rugbybal.

Wat veroorzaakt astigmatisme?
Astigmatisme komt voor in combinatie met bijziendheid en 

verziendheid. Door de asymmetrische kromming focust het 

astigmatische oog het licht op meerder focuspunten correct 

langs één as, maar niet correct langs de andere as. Licht dat het 

oog binnenkomt, wordt niet gericht op één enkel punt op het 

netvlies. Hierdoor worden objecten dichtbij én ver weg wazig of 

vervormd, alsof je kijkt door een ruit van golvend glas.

Symptomen van astigmatisme
Een oogarts of contactlensspecialist kan astigmatisme 

diagnosticeren door middel van diverse tests, waaronder een 

eenvoudige visustest met letterkaart, een refractie-test, een 

hoornvliesmeting of door het hoornvliesoppervlak met

een corneatopograaf in kaart te brengen. Veelvoorkomende 

symptomen van astigmatisme zijn onder andere:

• Voorwerpen dichtbij en veraf lijken wazig en vervormd.

• Onvermogen om kleine lettertjes te lezen.

• Voortdurend samenknijpen van de ogen.

Behandelingen van astigmatisme
Omdat astigmatisme ontstaat door ongelijke verdeling 

van meerdere focuspunten, is het te corrigeren door de 

lichtstralen te richten op een enkele focuspunt. Dit kan met 

torisch contactlenzen. Het is dus zeer belangrijk dat deze goed 

stabiliseren voor een optimaal zicht.

Één van de belangrijkste eigenschappen van een torische 

contactlens is dat deze goed op haar plaats blijft zitten, 

stabiliseert. Nu zorgt de knipperslag van het oog dat de 

lens altijd een beetje verdraait en is het van belang van 

de lens weer snel naar de goed stand terugdraait. Deze 

stabilisatie gebeurt bij de nieuwe ULTRA® for Astigmatism 

contactlenzen zo snel dat u geen detail hoeft te missen. De 

lens zit zeer stabiel op uw oog voor het beste kijkcomfort.

Stabiel, helder en 

comfortabel zicht, zelf tijdens 

het autorijden in de avond.3

Verminderde halo’s en 

lichtschitteringen.6

Markering om het inzetten 

makkelijker te maken.5

Maakt het kijken 

naar beeldschermen 

makkelijker.4


